Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen
Paasmaandag: 21 april

Aanpassing lidgeld
Het jaarlijks lidgeld voor de bibliotheek bedraagt nu 3 euro i.p.v. 1,25 euro. Dit om tegemoet te komen aan de kosten
die de bibliotheekwerking met zich meebrengt. Wij danken u voor uw begrip.

Aanpassing openingsuren bibliotheek
Vanaf 1 januari 2014 is de bib op vrijdag open zijn van 13 uur tot 17 uur i.p.v. van 16 uur tot 20 uur.
Maandag: 16 – 20 uur
Dinsdag: 16 – 20 uur
Woensdag: 10 – 12 uur & 13 – 20 uur
Donderdag 16 – 20 uur
Vrijdag: 13 – 17 uur
Zaterdag: 10 – 12 uur

Feest in de bib met Wolf!
In 2014, waarin we het begin van de 1e wereldoorlog herdenken, staat de Jeugdboekenweek in het teken van
‘Gevaar!’. Dit jaar loopt de Jeugdboekenweek van 15 tot 30 maart 2014. Tijdens deze ‘week’ is het weer Feest in de
bib!. Zoals gewoonlijk bruist de bibliotheek van leven: er komen heel wat bekende auteurs en illustrators over de vloer
en op woensdagnamiddag 26 maart is er een kindervoorstelling.
Theater Foesiemauw brengt de interactieve voorstelling ‘Wolf’, een vrolijke sprookjesvoorstelling, waarin
poppenspeelster Ann kinderen vanaf 5 jaar uitnodigt om mee te spelen.
Na afloop van de voorstelling krijgt iedereen nog een paar pannenkoeken en een drankje.
Waar? In de bib
Tijdstip? 26 maart 2014 – 15 uur
Prijs? € 2

Zapposdagen: Reis rond de wereld in de bibliotheek!
Ben je klaar voor je eerste, enige, echte reis rond de wereld in de bibliotheek? Ontdek verschillende culturen,
gewoontes en gebruiken uit de hele wereld aan de hand van interactieve opdrachten en spelletjes! Op het einde
knutselen we met onze verzamelde en gevonden zaken iets in elkaar, niemand gaat met lege handen naar huis.
Waar? In de bib
Tijdstip? 15 april 2014 – van 13.30 tot 16 uur
Prijs? € 2

Digitale week:
1.Hoe vind ik iets terug in de bib?
In de bib zijn er veel verschillende soorten materialen (boeken, cd’s, cd-rom’s, daisyboeken, dvd’s, fundels,
luisterboeken, puzzels en wii) aanwezig. Er kunnen tegen een kleine vergoeding ook materialen geleend worden die
in andere bibliotheken verkrijgbaar zijn.
Soms is het niet altijd even duidelijk wat er in de bib te vinden is. Een hulpmiddel bij het zoeken in de collectie (en
daarbuiten) is de geautomatiseerde catalogus. Tijdens de Digitale Week organiseert de bib een infosessie om beter
en gerichter te leren zoeken in de Provinciale en plaatselijke catalogus en om de materialen daarna ook terug te
vinden op de aangeduide plaats in de bib.
Er wordt ook aandacht besteed aan ‘Mijn bibliotheek’, waarmee je zelf uitleenperiodes kunt verlengen of materialen
kunt reserveren,…
Waar? In de bib
Tijdstip? 22 april 2014 - 15 uur
Prijs? Gratis, maar wel vooraf inschrijven a.u.b.

2.Fundels
Al enkele jaren vindt er in Vlaanderen een Digitale Week plaats. Ook IveBiC wenst in te spelen op dit initiatief waarbij
veel organisaties samenwerken om kwaliteitsvol gebruik van computer en internet meer bekend te maken. Daarom
organiseert de bibliotheek ook in 2014 weer een Fundel-demonstratie.
Fundels zijn prentenboeken die in een geanimeerde versie op de computer vertoond worden. Om de Fundels te
kunnen gebruiken, is er een Fundel-lezer nodig, die de bibliotheek ter beschikking stelt. De eerste keer dat men een
Fundel wil bekijken op de eigen computer moet het programma gedownload worden van het internet. Dat hoeft
slechts één keer te gebeuren.
Daarna wordt de Fundel geïnstalleerd. Vervolgens kan het boek via de Fundel-sticker en het leestoestel op de
computer bekeken worden.
Er zijn handleidingen verkrijgbaar. Maar om de koudwatervrees bij ouders, grootouders en andere opvoeders weg te
nemen, organiseert de bib een oefensessie die tegelijk een leuke kijksessie is voor de kleuters.
Waar? In de bib
Tijdstip? 23 april 2014 - van 14 tot 16.30 uur
Prijs? Gratis, maar wel vooraf inschrijven a.u.b.

3.Lezing over smartphones
Als de batterij van je GSM versleten is, koop je dan een nieuwe GSM of koop je een smartphone? Tijdens deze
voordracht worden de meest courante functies van smartphones uitgelegd.
Met een smartphone kan je even goed bellen als met een GSM, maar het is iets anders: er zijn geen toetsen meer
maar een aanraakscherm. Maar je kan even goed een nummer ingeven, contacten invoeren en opbellen en SMSjes
ontvangen en verzenden. Er zijn geen menu’s meer zoals in een GSM en geen toetsen met functies die continu
veranderen. Een naam of een tekst invoeren is zeker gemakkelijker op het aanraakscherm en beter leesbaar. De
prijsverschillen zijn ook niet meer zo groot.
Naast telefoneren en SMS’en kan je natuurlijk ook foto’s nemen, je agenda bijhouden, op het internet gaan, e-mailen
en nog veel meer. Ook Apps downloaden en installeren is vrij simpel.
Voorkennis is absoluut niet vereist. Er wordt verder ook niet geoefend met een smartphone, je moet dus nog geen
smartphone hebben om aan deze lezing wat te hebben.

Een voordracht tijdens de Digitale Week, door Seniornet.
Waar? In de bib
Tijdstip? 24 april 2014 - van 14 tot 16.30 uur
Prijs? € 2

Lezing: ‘De Rupelstreek tijdens de Eerste Wereldoorlog’ door Leo Bridts
Begin augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen. Al vlug kreeg de Rupelstreek te maken met de gevolgen van
die agressie. Eerst werd de streek geconfronteerd met massa’s vluchtelingen uit gevechtszones. Later, toen de
aanvallers hun kanonnen op de fortengordel rond Antwerpen richtten, werd het oorlogsgeweld reëel. Daarna was er
de bezetting met het leven onder de Duitse laars. De inwoners van de Rupelstreek beleefden het allemaal op hun
manier. Ook de soldaten die aan het IJzerfront vochten en de mensen die voor het geweld gevlucht waren.
Leo Bridts was vele jaren journalist en later eindredacteur bij een educatieve uitgeverij.
Waar? In de bib
Tijdstip? 29 april 2014 - 14 uur (de lezing duurt ongeveer 2 uur)
Prijs? € 2

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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