Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen
Maandag 9 juni: Pinkstermaandag
Vrijdag 11 juli: Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Maandag 21 juli: Nationale feestdag

Tablets in de bib
Sinds een tijdje kan u in de bib een tablet reserveren (aan de balie) om te surfen of gebruik te maken van Gopress
Kiosk, Gopress Krantenarchief en ons digitaal abonnement op Test-Aankoop.

E-boeken lenen in de bib
Sinds 6 mei 2014 kunnen er via de bib e-boeken geleend worden. Je kan in de bib een e-boekenkaart kopen voor 5
euro waarmee je 3 e-boeken kan lenen, telkens voor een termijn van 4 weken (niet verlengbaar). Je hoeft de boeken
niet allemaal tegelijk te activeren. De kaart blijft geldig tot 22 april 2015.
Om de boeken te lenen ga je daarna simpelweg naar ‘mijn bibliotheek’ waar je de kaart kan activeren. Er zullen in
totaal 400 titels aangeboden worden. Voor meer informatie kan je terecht in de bib.

Cartoontentoonstelling ‘Handicap: een zaak van mensenrechten’
de

In de maand juni brengt de bib voor de 2 keer een cartoontentoonstelling van de vzw GRIP over handicaps. Deze
cartoons zijn een selectie die er kwam als resultaat van een wedstrijd, die georganiseerd werd naar aanleiding van het
VN-verdrag over de Rechten van Personen met een handicap. Door ons op een andere manier naar deze boeiende
tentoonstelling te laten kijken, wil de vzw gelijke rechten en gelijke kansen voor personen met een handicap
nastreven.
Locatie: In de bib
Tijdstip: van 2 juni t.e.m. 25 juni 2014, tijdens de openingsuren van de bib.
Toegang: gratis

Begin de zomer met een ijsje van de bib!
Omdat het vorig jaar zo lekker was, willen wij ook dit jaar de mensen trakteren op een bolletje ijs. De ijskar zal weer
voor de deur staan. Op woensdagnamiddag 25 juni, tussen 14 en 17 uur kunnen alle passanten aan de balie van de
bib een bonnetje halen voor een gratis ijsje. Aanbod zolang de voorraad strekt.

Actie Vlieg 2014
Tijdens de zomer gaat heel het land weer op zoek naar de schatten van ‘Vlieg!’. En uiteraard doet de bib ook dit jaar
weer mee. Kom tussen 1 juli en 30 augustus een kijkje nemen in de bibliotheek en zoek mee naar de schatten van
Vlieg. De bib organiseert een heuse ‘Vlieg!’ zoektocht! Je kan er een leuk verrassingspakket én een boekenprijs mee
verdienen.
Tot binnenkort in de bib!
Locatie: Bibliotheek - Heuvelstraat 111-117 - 2620 Hemiksem

Tijdstip: 1 juli t.e.m. 30 augustus 2014, tijdens de openingsuren van de bib
Toegang: gratis

Zomerspaaractie 2014
Om het lezen bij kinderen te bevorderen organiseren de bibliotheken van de Rupelstreek ook deze zomer weer een
spaaractie.
Kinderen kunnen in elke bib in de Rupelstreek hun spaarkaart halen. Voor elk gelezen boek krijgen ze bij het
inleveren één of meer stempels. De spaarkaart is in elke Rupelbib geldig! Wanneer de kaart vol is krijgen de kinderen
een verrassing.
Uit alle ingeleverde kaarten worden na afloop van de actie enkele gelukkigen geloot. Voor hen is er een “zomerse”
prijs weggelegd. En voor de beste lezer is er uiteraard een aanmoedigingsprijs!

U kunt de bibliotheek bezoeken op:
Maandag, dinsdag en donderdag: van 16 tot 20 u
Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u
Vrijdag: van 13 tot 17 u
Zaterdag van 10 tot 12 u
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