Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

OPROEP!!
DE BIB ZOEKT CREATIEVE VRIJWILLIGERS!
Op zaterdag 22 oktober 2011 organiseert de bib een heuse verwendag voor haar leden ter gelegenheid
van de bibweek. Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers.
Kan je iets creatiefs (portret tekenen, karikaturen maken, bloemschikken, kantklossen, breien, vilten,
juwelen maken of nog iets anders…) en wil je dit graag demonstreren in de bib? Laat ons dan zeker iets
weten. Wij kunnen jouw creativiteit goed gebruiken! Uiteraard worden de onkosten van het materiaal
vergoed en kan je reclame maken (d.m.v. foldertjes of kaartjes) voor je werk.
Voor meer info kan je terecht op onderstaand telefoonnummer:
03 288 27 40 (vragen naar Veerle, Nancy of Ria)
En op de volgende e-mailadressen:
bibliotheekbalie@ivebic.be
veerle.demaeyer@ivebic.be
nancy.vandoorslaer@ivebic.be
ria.claes@ivebic.be
Of kom gewoon eens langs in de bib.

De bib leest voor aan kinderen! Schrijf je nu in voor volgend schooljaar!
Woensdagnamiddagen 7 en 21 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november,
7 en 21 december 2011, 11 en 25 januari, 8 en 29 februari, 21 en 28 maart,
18 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni 2012
Het belang van voorlezen kan nauwelijks overschat worden. Samen in een boekje kijken, plaatjes
aanwijzen, versjes opzeggen, verhaaltjes vertellen,… Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, het
gevoel, de fantasie en de concentratie. Het is dus zeer leerrijk voor kinderen, maar het is ook 'quality
time' voor ouders of grootouders.
De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Lut. Twee keer per maand op woensdag om 15
uur nodigen zij alle kindjes tussen 3 en 6 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een
knutselactiviteit en verrassingssnoepje. Elk kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom
om 15 uur in de bibliotheek.
Kom zelf kennismaken en geniet van een heerlijk kopje koffie terwijl je kind opgaat in een mooi of
spannend verhaal.
Omwille van de voorbereidingen die het voorlees- en knutseluurtje vergt, is inschrijven op voorhand
verplicht.
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: telkens van 15 uur tot 16 uur
Toegang: gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk.
Informatie en inschrijvingen: - Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem–Schelle, Heuvelstraat 111117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Fototentoonstelling in de bib – oktober 2011
‘Schrijvers doorheen het glas’
Tijdens de maand oktober laat de bibliotheek u kennismaken met de fototentoonstelling ‘Schrijvers
doorheen het glas’ van de Gentse fotograaf Hendrik Braem.
Het betreft hier een reizende tentoonstelling die tijdens de maand waarin ook de bibliotheekweek
plaatsvindt, in onze bib aanwezig zal zijn.
De tentoonstelling laat een 30-tal schrijversportretten zien, gaande van Herman Brusselmans tot John
Irving.
Praktisch
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: gratis, tijdens de openingsuren van de bib
Informatie: - Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem–Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem, 03
288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

Kennismaking met een e-reader
Mogelijkheid om een e-reader te proberen in de bib: 7 – 19 november 2011
Voordracht e-reader: 16 november (Hiervoor dient u zich op voorhand

in te schrijven!)

Teksten geschreven met pen en inkt, met een gewone balpen, gemaakt op de typemachine (al dan niet
elektronisch), of met de computer : het kan allemaal. Maar de techniek staat voor niets.
Eén van de meer recente vormen waarop men tekst kan lezen, is de e-reader. Dit is een toestel,
waarop men digitale teksten kan lezen. Zo wordt het mogelijk om een boek (een e-book) helemaal
digitaal te lezen.
Omdat dit meer recente snufje nog niet bij iedereen bekend is, geven wij onze leden gedurende 14
dagen de kans om zo’n e-reader te bekijken en ter plaatse uit te proberen in de bib. Zo weet u meteen
of dit ook iets voor u zou zijn.
Op woensdag 16 november, zal iemand ook een woordje uitleg komen geven over het gebruik van zo’n
toestel, en de plaats ervan in de huidige (en toekomstige) tijd.
Praktisch:
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: kennismaking gratis, tijdens de openingsuren van de bib
Infosessie/voordracht 16 november : gratis, maar inschrijven vooraf
Informatie:
- Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem–Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be
Organisatie: IveBiC Hemiksem-Schelle

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