Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen
Donderdag 1 januari 2015: Nieuwjaar
Vrijdag 2 januari 2015: 2de nieuwjaarsdag

Iedereen bibliothecaris
WAAR HET HART VAN VOL IS, LOOPT DE BIB VAN OVER.
Iedereen heeft wel een passie die hem of haar drijft, van bier brouwen tot het kweken van bonsaiboompjes. Je kan
het zo gek niet bedenken of mensen zijn er door gedreven en hebben rond hun passie een eigen databank aan
kennis opgebouwd. Om deze reden roepen de Vlaamse bibliotheken vanaf oktober 2014 ‘Iedereen Bibliothecaris’ in
het leven.
Kom je passie delen in de bibliotheek! Laat buurtbewoners en andere sympathisanten mee genieten van je
persoonlijke kennis. Denk maar aan workshops, quizjes, lezingen,... Zolang je plaatselijke bibliotheek niet afbrandt, is
alles toegestaan! Iedereen met een passie kan die op een originele manier delen in de bib en wordt zo ‘bibliothecaris
voor 1 dag’.
Wil je graag meer informatie? Geen probleem! Ga langs bij de bib en vraag naar tips om je op weg te helpen.
Waar? In de bib van IveBiC
Wanneer? Vanaf oktober 2014, 6 maanden lang

Poëzieweek – Creatief met gedichten: wedstrijd
Laat je creativiteit de vrije loop en schrijf je eigen karamellenvers (een karamellenvers bestaat uit twee zinnetjes die
rijmen en waarin minstens één zoet woord zit)! Breng dit voor 31 januari binnen in de bib. Tot 20 februari mag
iedereen dan stemmen voor één van de ingeleverde verzen. De schrijver van het vers dat de meeste stemmen heeft
gekregen, ontvangt een boekenbon ter waarde van € 20. Uit de personen die hebben gestemd zal een onschuldige
kinderhand een winnaar trekken die een kleine verrassing zal ontvangen.
Waar? In de bib
Wanneer? Januari 2015
Deelname? Gratis

Feest in de bib! – Meneer Neus
Elk jaar opnieuw hebben de bibliotheken tijdens de jeugdboekenweek extra aandacht voor de jeugd. In 2015 is dat
van 14 tot 29 maart. Er zal dan thematisch gewerkt worden rond het thema ‘Humor’.
Zoals gewoonlijk bruist de bibliotheek van leven rond die periode. Er komen heel wat bekende auteurs en illustratoren
over de vloer, er is een creatieve wedstrijd voor de scholen en op woensdagnamiddag 25 maart organiseert de bib
weer een “Feest in de Bib”, met een theatervoorstelling voor de jeugd.
Meneer Neus vertelt, speelt, zingt en tovert verhalen bij elkaar. Hij vertelt ons over krokodillen en tomatensoep, kleurt
emoties pompelmoespaars, verklapt wat mag en niet mag, bestrijdt monsters, heeft het over Floris en Blancheflour
maar vooral leert hij jou hoe je als je klein bent toch ‘groot en groots’ kunt zijn. Een voorstelling met humor, spanning
en heel veel interactie. Een vertoning die gewoon anders is, of anders gewoon.
Marc Beyst speelt de voorstelling. Gastmuzikanten van Kip van Troje zorgen voor de livemuziek.
Dit verteltheater richt zich voornamelijk op de leeftijdsgroep 5- tot 10-jarigen. Na de voorstelling volgen de traditionele
pannenkoeken!
Waar? In de bib
Wanneer? Woensdag 25 maart 2015, 14 uur
Prijs? 2 euro

Wil jij in onze gemeente beginners helpen bij het zetten van de eerste stappen
op computer?
Rupelbib, de vereniging van bibliotheken van de Rupelstreek, is op zoek naar vrijwilligers die ons team willen
versterken bij het geven van computerlessen aan beginners. Per twee, een lesgever en een begeleider, geven we in
de bibliotheek les aan groepjes van acht beginners bij hun allereerste stappen op de computer, zoals de muis en het
toetsenbord gebruiken, en vervolgens bij het leren surfen op internet en het e-mailen. Je hoeft dus helemaal geen
expert te zijn om de wondere wereld van de computer voor onze beginners te openen...
Allereerst volg je een cursus die door andere vrijwilligers gegeven wordt en aansluitend krijg je, in samenwerking met
Vormingplus, een korte opleiding tot begeleider en, indien gewenst, een opleiding om als lesgever aan de slag te
gaan.
Lijkt dit iets voor jou? Geef dan snel een seintje aan onze bib via bibliotheek@rumst.be of via 03 888 92 47

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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