Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

Heb je zin in een avondje film, een boek bij de open haard of wil je gewoon relaxen met leuke
muziek…? De

bib heeft het voor jou!

NIEUWS:
- Jan Heyvaert, bibliothecaris en secretaris van IveBiC is met pensioen. Hij wordt vervangen
door Inge Cornelis. Jan schreef jullie een afscheidsbrief:
Beste klant,
Vanaf 1 juni ben ik met pensioen en neem ik afscheid van de bibliotheek.
Vele jaren lang heb ik samen met mijn collega’s met heel veel inzet en enthousiasme gewerkt aan de
uitbouw van de bibliotheek. Er was de fusie tussen de bibliotheken van Schelle en Hemiksem en de
samenwerking met de cultuurdienst met als orgelpunt de oprichting van de Intergemeentelijke
Vereniging voor Bibliotheekwerk en Cultuur (IveBiC).
De wereld is enorm geëvolueerd, de bibliotheek ook.
Ik beschouwde het als een geschenk hier voor u te mogen werken en de bibliotheek verder uit te
bouwen tot wat ze nu is geworden. Ik heb veel van mezelf gegeven maar ook veel teruggekregen. De
vele positieve reacties van de klanten en het bestuur doen dan ook bijzonder veel deugd.
Mijn opvolger is Inge Cornelis. Ik ben ervan overtuigd dat zij haar taak voorbeeldig zal vervullen. Vers
bloed, frisse ideeën en accenten, andere capaciteiten, nieuwe energie en vele kansen om het anders
en beter te doen. Een organisatie moet zich immers voortdurend aanpassen en in beweging blijven, de
bibliotheek is in goede handen.
Ik wens alle klanten van de bibliotheek, waarvan ik er in de loop der jaren veel heb leren kennen, te
danken voor de trouw, de vriendschap en de goede samenwerking.
Ik wens jullie nog vele positieve jaren met heel veel lees-, kijk- en luistergenot.
Misschien zie ik sommigen van u nog wel eens terug.
Vriendelijke groeten,
Jan Heyvaert
- De bib stapt in het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS).
Vanaf 24 juni maakt ook onze bib deel uit van het provinciaal bibliotheeksysteem van de provincie
Antwerpen. Het bibliotheeksysteem vubis, dat we tot hiertoe gebruikten, werd vervangen door Brocade.
Als gevolg van de overstap naar het provinciaal bibliotheeksysteem, kan je nu gemakkelijker zien of een
materiaal dat je zou willen lenen en dat op dit moment in de bib niet beschikbaar is, in een andere
bibliotheek uit de ruime omgeving wel aanwezig is. Je kunt het dan eventueel aanvragen via
interbibliothecair leenverkeer.
Ook wordt het met het nieuwe systeem mogelijk voor de bib om de leners te waarschuwen dat de
materialen die zij geleend hebben binnen een paar dagen ingeleverd moeten worden. Zo kan je als
lener de nodige maatregelen nemen om onnodige boetes te vermijden.
Het zicht van de catalogus zal met het nieuwe systeem wat anders zijn. Dat is even wennen. Wij hopen
dat de overgang van het ene systeem naar het andere voor iedereen vlot kan verlopen.

DE SCHATTEN VAN VLIEG!

Met de zomer voor de deur zullen jouw kinderen opnieuw veel vrije tijd hebben.
62 dagen die gevuld kunnen worden met leuke activiteiten! Vlieg hoopt natuurlijk dat er
ook wat cultuur tussen zit.
Ken jij Vlieg eigenlijk al? Vlieg is het maffe insect dat kinderen tot 12 jaar op een speelse manier
warm maakt om aan cultuur te doen. Vlieg doet dit onder andere door acties te organiseren tijdens de
vakantieperiodes. Zo was er vorig jaar de ‘Vlieg feest!’ actie.
Deze zomer belooft een extra spannende editie te worden want het thema van de nieuwe zomeractie
wordt: ‘De schatten van Vlieg’. Dit jaar heeft Vlieg overal in Vlaanderen en Brussel schatten verstopt. In
onze bib is er ook een leuke activiteit. Help jij mee om de schatkist van de bib te vullen?
Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bib en doe mee met onze superleuke
vliegactie! Je kunt er een leuke verrassing mee winnen!

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
SCHRIJF JE NU IN VOOR SEPTEMBER t.e.m. DECEMBER!
Waar? In de bib.
Wanneer? DATA 2010! Woensdagnamiddagen 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

Het zomert in de bib…
Het bibteam geeft je alvast enkele leestips mee voor op reis:
-

-

Tineke Beishuizen: Dood door schuld
John Boyne: De jongen in de gestreepte pyjama
Paulo Coelho: Veronika besluit te sterven
Paulo Coelho: Elf minuten
Jonathan Coe: De regen voor hij valt
Bair: Jung
David Grossman: Het zigzagkind
Marianne Fredriksson: Anna, Hanna en Johanna
Paolo Giordano: De eenzaamheid van de priemgetallen
Diane Broeckhoven: De buitenkant van meneer Jules
Diane Broeckhoven: Reiskoorts
Philippe Claudel: Het kleine meisje van meneer Linh
Robin David: De herfst duurt tweemaal zo lang
Tim Krabbé: Marte Jacobs
Rudy Soetewey: Moord
Ammaniti Niccoláo: Ik haal je op, ik neem je mee
Herman Koch: Het diner
Markus Zusak: De boekendief
Philippa Gregory: de zusjes Boleyn
Threes Anna, Wachten op de moesson

-

Jacqueline Hoefnagels: Ons soort mensen
Arto Paasilinna: De zomer van de vrolijke stieren
Emma Hamberg: De gelukkige boerderij
David Hecht: Het huis van de maskers
Rupert Thomson: De vijf poorten van de hel
Robert Llewellyn: De man op perron 5

We wensen je een fijne zomer vol leesplezier!
U kunt 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

Intergemeentelijke Bibliotheek Schelle – Hemiksem
Heuvelstraat 111 – 117 2620 Hemiksem tel: 03 288 27 40 – bibliotheek@ivebic.be
www.Ivebic.be

