Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

Wegenwerken N148:
Beste klant,
Tijdens de hele duur van de werken aan de N148 blijft de bibliotheek bereikbaar.
Gedurende deze periode verhogen wij de uitleentermijn van alle materialen naar 4 weken, óók voor
dvd’s!
Je mag ook dubbel zoveel materialen ontlenen per kaart, d.w.z.:
10 boeken, 10 tijdschriften, 10 strips, 6 dvd’s, 6 muziekdvd’s, 10 cd’s en 10 cd-rom’s met een
maximum van 20 stuks per kaart!
De voortgang van de werken is te volgen op:
http://www.hemiksem.be/html/wegenwerken.htm.
http://www.hemiksem.be/downloads/N%20148/acherkant%20A4%20werken.pdf

SLUITINGSDAGEN BIBLIOTHEEK
Zaterdag 24 december 2011: Kerstavond
de
Maandag 26 december 2011: 2 Kerst
Zaterdag 31 december 2011: Oudejaarsavond
de
Maandag 2 januari 2012: 2 nieuwjaarsdag
Dinsdag 1 mei 2012: Feest van de arbeid
Donderdag 17 mei 2012: O.H. Hemelvaart
Maandag 28 mei 2012: Pinkstermaandag
Woensdag 11 juli 2012: Vlaamse feestdag
Zaterdag 21 juli 2012: Nationale feestdag
Woensdag 15 augustus 2012: O.L.V. Hemelvaart
Donderdag 1 november 2012: Allerheiligen
Vrijdag 2 november 2012: Allerzielen
Maandag 24 december 2012: Kerstavond
Dinsdag 25 december 2012: Kerstmis
de
Woensdag 26 december 2012: 2 Kerst
Maandag 31 december 2012: Oudejaarsavond

MEDEDELING I.V.M. 4DE HERINNERINGSBRIEF
Beste klant,
Vanaf 15 december 2011 zullen wij voor klanten die van ons een vierde herinneringsbrief aangetekend
opgestuurd krijgen een administratieve kost aanrekenen van 8 euro. Dit omwille van het werk en de
extra kosten die een aangetekende zending met zich meebrengt.
Bedankt voor uw begrip.
Het bibteam

ACTIE BOEKBABY’S
Alle ouders van kindjes die in 2011 twee jaar werden of worden kregen van de bib een brief waarmee
ze een gratis boekenpakket konden afhalen in de bibliotheek. Deze actie werd georganiseerd door
Rupelbib en heeft als doel kinderen al vroeg te laten kennismaken met boeken en de taalvaardigheid te
bevorderen.

DE BIB LEEST VOOR AAN KINDEREN! Schrijf je nu in voor volgend jaar!
Woensdagnamiddagen 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.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: telkens van 15 uur tot 16 uur
Toegang: gratis, maar vooraf reserveren 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

AUTEURSLEZING JOHAN LAMBRECHTS - ANTARCTICA
Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen als eerste
mens ooit voet zette op de geografische Zuidpool.
Johan Lambrechts, reisjournalist en schrijver van de enthousiast onthaalde boeken Antarctica - Het
verhaal van de Belgen op de pool en De eerste winter op de Zuidpool, trekt naar aanleiding daarvan
met een geactualiseerde lezingenreeks Vlaanderen rond. Op zondag 26 februari 2012 passeert hij ook
in onze bibliotheek.
Ga mee naar het koudste, ijzigste, winderigste en droogste continent ter wereld. Naar 4.000 kilometer
sneeuw en ijs, soms in een laag tot 4,5 kilometer dik. Temperaturen die kunnen dalen tot 85 graden
onder nul. Blizzards en onpeilbare onderaardse meren. Het gevoel dat je volledig van de wereld bent.
Gekruid met veel anekdotes en rijkelijk geïllustreerd met beeldmateriaal hoor en zie je het spannende
verhaal van de avontuurlijke Belgische exploratie van Antarctica, te beginnen met pionier Adrien de
Gerlache en zijn Belgica-expeditie. Wist je trouwens dat Roald Amundsen daar als 26-jarige nobele
onbekende aan deelnam? Na een blik op de nieuwe Prinses Elisabethbasis wordt dieper ingegaan op
de rol van Antarctica als het klimaatgeheugen van onze planeet, en als thermometer en barometer van
de gezondheidstoestand van de aarde.
Johan Lambrechts is reisjournalist en schrijver van de enthousiast onthaalde boeken ‘Antarctica’, ‘Het
verhaal van de Belgen op de pool’ en ‘De eerste winter op de Zuidpool’.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: 9.30 uur

Toegang: € 10 (ontbijt inbegrepen); uiterste inschrijvingsdatum: dinsdag 21 februari 2012
Informatie en kaarten:
Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03
871 98 24, cultuur@ivebic.be

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

Intergemeentelijke Bibliotheek Hemiksem – Schelle
Heuvelstraat 111 – 117 2620 Hemiksem tel: 03 288 27 40 – bibliotheekbalie@ivebic.be
www.ivebic.be

