Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen bib
Tijdens de vakantie is de bib gesloten op:
zaterdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
dinsdag 21 juli (Nationale feestdag)
zaterdag 15 augustus (O.L.V Hemelvaart)

Zomerspaaractie 2015
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!
Waar? In de bibliotheek
Tijdstip: van 1 juli tot en met 31 augustus.
Spaarkaarten kunnen binnengebracht worden tot en met zaterdag 5 september.
Toegang: gratis

Actie Vlieg 2015
Tijdens de zomer gaat heel het land op zoek naar de schatten van ‘Vlieg!’. En uiteraard doet de bib ook dit jaar mee.
Kom tussen 1 juli en 31 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 verrassingspakketje mee verdienen.
Tot binnenkort in de bib!
Waar? Bibliotheek - Heuvelstraat 111-117 - 2620 Hemiksem
Tijdstip: van 1 juli tot en met 31 augustus.
Toegang: gratis

Dwarsliggers
Gaat u op reis deze zomer? Misschien kan een titel uit onze kleine collectie dwarsliggers u bekoren. Deze kleine
boekjes zijn heel handig om mee te nemen in de valies of in een handtas.

Cursus: leren werken met een tablet
Alles verandert, en dit geldt zeker in de wereld van de computer. Veel mensen kopen tegenwoordig een tablet in
plaats van een laptop of een traditionele computer. En hoewel een tablet best handig is als je die gewoon bent, is het
in het begin wel even wennen aan het werken zonder muis of toetsenbord.
Wij willen u helpen dit onder de knie te krijgen. Onze vrijwilligers zullen u stap voor stap de werking van de tablet
uitleggen. Er gaat aandacht naar het beginscherm, de instellingen en het werken via aanraking. Omdat internet en email een belangrijk deel uitmaken van de mogelijkheden van de tablet, wordt daar de nodige aandacht aan besteed.
Ook apps (gratis of betalend) krijgen de nodige aandacht.
Info voor de cursist

Vereiste voorkennis: géén
Belangrijk:
Deze cursus is specifiek gericht op het leren werken met een tablet onder het Android systeem.
De cursisten brengen hun eigen tablet mee. Graag de lader ook telkens meebrengen naar de lessen a.u.b.
Bij niet courante merken is de handleiding ook nuttig.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: Dinsdag 14, 21 en 28 september vanaf 19.30 uur
Toegang: € 5, vooraf inschrijven a.u.b. (niet gratis, zoals in juni gepubliceerd werd.)
Info: bibliotheek of cultuurdienst

Beginternet
Op donderdag 17 en 24 sep - 1, 8, 15, 22 en 29 okt - 5 en 12 nov 2015
Is de wereld van de computer je nog volledig onbekend? Dan is deze cursus voor absolute beginners iets voor jou!
Je hoeft heus niet bang te zijn, we vertrekken echt van niveau 0. Stap voor stap leer je in 9 lessen de
basisvaardigheden van de computer, het internet en e-mail.
De cursus bestaat uit 3 delen:
• Start met surfen: in deze module leer je werken met de muis, het toetsenbord en zet je de eerste stappen op
het internet.
• Start met zoeken: tijdens deze lessen leer je hoe je informatie opzoekt op het internet.
• Start met mailen: je leert hoe je een eenvoudige mail opstelt, en hoe je een e-mail kan opstellen met behulp
van knippen en plakken.
De lessen worden niet gegeven door experts maar door vrijwilligers die opgeleid werden door Vormingplus
Antwerpen. Deze vrijwilligers helpen je om je angst voor computers te overwinnen en begeleiden je met veel geduld
en begrip tijdens je eerste stappen in de digitale wereld.
Locatie:
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip:
Van 13.30 tot 16 uur
Toegang:
€ 9 voor de reeks
Info &
inschrijvingen: bibliotheek of cultuurdienst

Nieuwtjes in de bib
De prentenboeken krijgen een nieuwe indeling. In het nieuwe systeem zijn er 9 kleuren en meer icoontjes dan
vroeger. Op het etiket van een prentenboek kan je zien of het een kleuterboek, een peuterboek of een louter
informatief werkje betreft.

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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