Intergemeentelijke Bibliotheek
IVEBIC Hemiksem - Schelle

Hebt u zin in een avondje film, een boek bij de open haard of wilt u gewoon relaxen met leuke
muziek…? De

bib heeft het voor jou!

Jeugdboekenweek – Feest in de bib met kindertheater Acaboe:
‘Het web van de suikerspin’
Woensdagnamiddag 17 maart 2010 – 14.30 uur

Op woensdag 17 maart is het weer feest in de bib! We nodigen alle kinderen tot 12 jaar uit voor het
verteltheater ‘Het web van de suikerspin’ van kindertheater Acaboe. Dit is het allereerste
Boeboekverhaal van Marc de Bel. Bewerkt tot een adembenemende voorstelling en met muziek van
Brian Clifton.
Piepel is heel nieuwsgierig, soms doet hij gevaarlijke dingen. Op de vuilnisbelt drinkt hij van een vies
goedje en wordt hij er doodziek van. Alleen het web van de verschrikkelijke suikerspin kan hem nog
redden. Zijn zus, Soeza, gaat op zoek en tuimelt hierbij van het ene keutelspannende avontuur in het
andere. ‘Het web van de Suikerspin’ verscheen als boek, strip en computerspel.
En natuurlijk gaan we weer lekker smullen van de allerheerlijkste super-de-luxe pannenkoeken
zoals je die alleen in de bib kunt vinden.
Waar?
Intergemeentelijke bibliotheek Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem
Wanneer?
Woensdag 17 maart te 14.30 uur
Inlichtingen en inschrijvingen in de bibliotheek: 03/288 27 40, bibliotheek@ivebic.be
Inschrijven kan alleen in de intergemeentelijke bibliotheek.
Zorg dat je erbij bent! Schrijf vlug in,
want de plaatsen zijn beperkt.
Toegangsprijs: 2 euro

Op de koffie met Stan Lauryssens: Een ontbijt waarvan je wijzer wordt.
Zondagvoormiddag 21 maart 2010 – 9.30 uur
Wat je zeker niet kan zeggen van Stan Lauryssens is dat hij een grijs mannetje zou zijn.
Als Vlaamse thrillerschrijver heeft Stan Lauryssens een grote ‘street credibility’.
In het begin van de jaren zeventig werkte Stan Lauryssens als stadsredacteur van De Nieuwe
Gazet/Het laatste Nieuws. Daarna reisde hij als freelance journalist de wereld rond. Na een kort verblijf
in de Begijnenstraat in Antwerpen, dook Stan Lauryssens onder in Spanje. Daar werd hij de enige buur
van Salvador Dali. Zijn gevangeniservaringen gebruikt hij nu voor zijn misdaadromans.

‘Zwarte sneeuw’ is de eerste thriller van Lauryssens. Het boek werd meteen bekroond met de Hercule
Poirotprijs 2002 voor de spannendste roman van het jaar. ‘Zwarte sneeuw’ is tevens de eerste
aflevering van een reeks moordromans met in de hoofdrollen de commissaris en enkele speurders van
de Antwerpse moordbrigade. Enkele titels van zijn hand: Dali en ik, Zwarte sneeuw, Dode lijken, Rode
rozen, Doder dan dood, Bloter dan bloot, Geen tijd voor tranen, Wie vroeg sterft en Bloedrozen.
Wil je ook graag bij deze lezing zijn? Schrijf dan nu in voor onze ontmoeting met Stan lauryssens. We
maken er een gezellige voormiddag van: een boeiend gesprek, een vleugje muziek, een kopje koffie,
een pistolet én een koffiekoek.
Waar?
Intergemeentelijke bibliotheek Heuvelstraat 111-117, 2620 Hemiksem
Wanneer?
Zondagvoormiddag 21 maart 2010 te 9.30 uur
Inlichtingen en inschrijvingen: in de bibliotheek: 03/288 27 40, bibliotheek@ivebic.be
Of bij de cultuurdienst: 03/871 98 59, cultuur@ivebic.be
Zorg dat je erbij bent! Schrijf vlug in,
want de plaatsen zijn beperkt.
Toegangsprijs: 10 euro (ontbijt inbegrepen)

Een make-over voor je huis?
-Libelle basiswoonboek: Met dit boek, dat teruggaat op de woonrubriek uit het vrouwenblad
'Libelle'*, willen journalisten Eva De Geyter en Tine Verdickt de lezer een leidraad geven om je
woning naar eigen smaak in te richten. In een inleiding zetten de auteurs je aan om op zoek te gaan
naar je persoonlijke stijl, vanuit de idee dat mooi wonen in de eerste plaats betekent dat je jezelf
thuis voelt. Daarna volgen hoofdstukken over de verschillende kamers: de hal, woonkamer,
eetkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en kinderkamer. Bij dat alles geven de auteurs tal van
basisregels en tips (in kaders), die je vooral moeten helpen om zelf creatief aan de slag te gaan.
Veel aandacht gaat naar de voorbereiding en de afwerking. Centraal staan de vele kleurenfoto's, die
de verschillende mogelijkheden laten zien en ook zorgen voor visuele inspiratie. Achteraan volgen
een hoofdstuk met praktische informatie, enkele handige sjablonen en pagina's voor persoonlijke
notities. Een degelijk boek voor wie vragen heeft over het inrichten van zijn of haar interieur.
-Het interieurontwerpboek: Dit basisboek biedt ideeën en tips om met uw inrichting aan de slag te
gaan, met kleurenfoto's en duidelijke bijschriften. Naast het toelichten van een aantal woonstijlen de
effecten en mogelijkheden van kleur, verlichting, raambekleding en accessoires, een hoofdstuk met
kleur- en materiaalstalen voor vloer, muur en raam en 'onverwoestbare' combinaties daarvan.
Verder: hoe plan je een klus, hoe bereken je de juiste hoeveelheden materialen, ga je zelf aan de
slag of haal je een vakman in huis? De beknopte doe-het-zelf gids over schilderen, behangen,
betegelen helpt zelfs de meest onervaren klusser aan de slag.
-Stijlvolle keukens: In dit boek uit de ‘Stijlvol wonen’ - reeks presenteert Bert De Pau,
hoofdredacteur van 'Special Magazines', tal van ideeën voor de inrichting van de keuken, die wordt
bekeken als een volwaardige leefruimte waarin het gezin vele uren kan doorbrengen. Een groot
aantal kleurenfoto’s geven een duidelijk beeld van 28 keukeninterieurs in uiteenlopende stijlen,
gaande van klassiek of Engelse cottagestijl tot strak en modern. Telkens wordt gezocht naar het
ideale evenwicht tussen esthetiek en functionaliteit. In begeleidende teksten lezen we o.m. over de
wensen van de bewoners, de afwerking van de ruimte en de materialen. Interessante tips over het
creëren van licht en ruimte wisselen af met informatie over nieuwe keukencreaties, zoals zwevende
tafels of greeplijsten voor laden. Verder is er ook informatie over afzuigsystemen, combistoomovens,
opbergruimtes etc. Ten slotte wordt verwezen naar de gespecialiseerde keukenfirma’s (voornamelijk
in België, enkele in Nederland), die achteraan nog eens worden opgesomd. Een mooi salonboek
met een hard kaft en glanzend papier, dat een goede inspiratiebron kan zijn voor wie zelf
bouwplannen heeft.

U kan 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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