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!

Extra sluitingsdagen bibliotheek!
Wegens omschakeling van ons computersysteem zal de bib
gesloten zijn op:

21 juni 2010
22 juni 2010
23 juni 2010
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.

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 9 en 16 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

Zomeruitstapjes met de bib!
- 100 % Brussel: Voor Brussel zijn ruim genoeg gidsen beschikbaar. Dit boekje is dus niet onmisbaar.
Toch heeft het veel charmes en verschilt het van andere gidsen door zijn sterk visuele aanpak. De
schrijfster leidt je door Brussel in zes wandelingen. Deze zijn van start tot finish duidelijk
aangegeven op uitneembare kaartjes, met nummers die verwijzen naar de gebouwen, winkels etc.
Bovendien zijn vele bezienswaardigheden en mooie plekjes nog eens aangegeven met een klein
fotootje. De klemtoon ligt op leuk, gezellig, ontspannend, slenteren en shoppen, niet op musea
bezoeken of veel cultuur opdoen.
- Duizend plekken die je echt gezien met hebben: Voor dit boek selecteerden reisauteurs Santina De
Meester, Paul De Moor, Sara Van Poucke en Joris Verbeure duizend bekende en onbekende
plaatsen in heel België. Alle informatie werd ingedeeld per provincie, en bevat steeds een kaart met
daarop alle dorpen en steden waarvan een bezienswaardigheid werd opgenomen. Korte en vlot
leesbare teksten behandelen bij elke bestemming de achtergrond en andere wetenswaardigheden,
en worden aangevuld met adressen en websites. Aan bod komen erg diverse locaties voor een
daguitstap: historische monumenten, hedendaagse kunst, abdijen, brouwerijen, fabrieken, fauna en
flora, cafés en restaurants.
- 20 x logeren & fietsen langs het water: Voor deze gids uit de '20 ×'-reeks zocht Ward Van Loock
naar de mooiste fietsroutes langs kanalen en rivieren in heel België. Tien streken werden
geselecteerd, waarvoor telkens twee fietsroutes uitgestippeld werden die haalbaar zijn voor de
doorsnee fietser. De overzichtskaart laat zien dat het overgrote deel van de fietstochten in
Vlaanderen ligt. Elk hoofdstuk opent met een korte beschrijving van de karakteristieken van de
streek. Daarna stelt hotelexpert Erwin de Decker telkens twee fietsvriendelijke
overnachtingsmogelijkheden voor, gaande van B&B's tot charmehotels, designhotels, kasteelhoeven
en historische panden. Een grote verscheidenheid dus, ook qua prijsklasse (die hier telkens wordt
vermeld, naast o.m. reservatieadressen). Voor elke fietstocht is er een technische steekkaart, met
uitleg over de bezienswaardigheden, en vermelding van het vertrekpunt, het aantal kilometers,
fietsverhuurbedrijven en stopplaatsen. Daarnaast krijg je ook enkele nuttige kaartjes. Een erg
overzichtelijke en informatieve gids.

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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