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!

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
DATA 2010!
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 en grootouders.
De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Wendy. Twee woensdagen per maand om
15u 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 15u 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 noodzakelijk.

SCHRIJF JE NU IN!
Waar? In de bib.
Wanneer? DATA 2010! Woensdagnamiddagen 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 8 en 22 september,
6 en 20 oktober, 10 en 24 november, 1 en 15 december, telkens om 15u.
Info en inschrijvingen: -Bibliotheek Hemiksem – Schelle, Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheek@ivebic.be
-Cultuurdienst Hemiksem – Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 59,
cultuur@ivebic.be
Een greep uit onze nieuwe cd’s:
Alles gaat over – Willem Vermandere
Eleanora Fogan – Dee Dee Bridgewater
Face to face – Sweet Coffee
Free blank shots – Wallace Vanborn
Odd blood – Yeasayer
Scratch my back – Peter Gabriel
Soldier of love - Sade

De lente is in het land: Tijd om je tuin aan te pakken!
- Herwig Modeste: Beplantingsplannen
Voor hen die een bloemenborder willen aanleggen, stelde de bekende tuinontwerpster Modeste
Herwig dit boekje met twintig beplantingsplannen samen. Na een inleiding over o.a. bodemsoort,
aanleg en onderhoud beschrijft zij op systematische wijze uiteenlopende soorten borders, van
moestuin en spiegelborders tot schaduwtuin en nazomerborder evenals een aantal op kleur
gebaseerde plannen. Aan de hand van bestaande tuinvoorbeelden (met kleurenfoto’s) geeft ze een

korte schets van het type border, een tip over een veel voorkomende plant hierin, een plantenlijst
met gemiddeld zo’n tien tot vijftien soorten en een plattegrond in kleur. Foto's van de belangrijkste
planten evenals de naam van de ontwerper en de omvang van de border vullen de informatie aan.
Aan het einde is een plantentabel opgenomen, met gegevens over o.a. Latijnse en Nederlandse
namen, bloeitijd, kleur, hoogte en omvang enz.
- Ivo Pauwels: Durf tuin
Met dit tuinierboek richten de Vlaamse groenauteur Ivo Pauwels en acteur Koen De Bouw zich tot
die mensen die niet graag tuinieren of niet beschikken over de ideale omstandigheden voor een tuin.
Een eerste deel bevat tips om je tuin mooi te laten ogen zonder inspanning. Vervolgens staat het
ecologisch tuinieren centraal en leer je te tuinieren met een klein budget. Delen vier en vijf besteden
aandacht aan aparte tuinplanten en -vormen: korstmossen, vleesetende en giftige planten,
groendaken, grind- en prairietuinen. Het laatste deel laat zien hoe je toch een leuke groene
omgeving kan creëren als je alleen maar een terras hebt: met bv. een pottentuin, hangmanden…
Doordat dit boek zulke uiteenlopende suggesties bevat, zal het een ruim publiek kunnen
aanspreken.

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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