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:
De bib heeft een nieuw bibliotheeksysteem! Daardoor zijn er enkele veranderingen:
- NIEUW E-MAILADRES:
De bib heeft een nieuw e-mailadres! Heb je vragen i.v.m. reservaties, verlengingen, geleende
materialen, activiteiten enz.? Stuur ons dan een mailtje op het volgende adres:

bibliotheekbalie@ivebic.be
- HOE IN HET GEBRUIKERSGEDEELTE VAN DE CATALOGUS GERAKEN EN DE
UITLEENTERMIJN VAN UW MATERIALEN VERLENGEN?
- U gaat naar de website van ivebic : www.ivebic.be
- Klik op de blz.
- Klik op bibliotheek
- Klik op het icoon “de bib” of op “catalogus”
- U komt op de openingsblz. van Isis, de provinciale catalogus van de provincie Antwerpen.
- Aan de linkerkant van de blz., onder de rode bol, onderaan, staat “Mijn bibliotheek”.
- Daar klikt u op.
e
- De uitleentermijn verlengen staat in 2 positie.
- Geef de cijfercode van uw lenerskaart op, zonder de eerste 4 cijfers (0325).
- Daaronder typt u uw geboortedatum, in de vorm zoals aangegeven, met
2 cijfers/2 cijfers/4 cijfers.
- Tik aanmelden
- U kunt nu zien welke werken u in bezit hebt.
- Vink de werken waarvan u de uitleentermijn wil verlengen aan
- Druk op “verleng de gemarkeerde items”.
- Indien het gelukt is, zal er naast alle items die u hebt aangevinkt “verlengd” staan.
- Indien dat niet zo is, is de uitleentermijn niet verlengd.
- Op dit moment is het niet mogelijk om de uitleentermijnen van materialen waarvan de
uitleentermijn reeds verstreken is nog via de website te verlengen.
-

Indien u de uitleentermijn van verschillende kaarten na elkaar wil verlengen, zal het nodig zijn
om uit te loggen. Daarvoor klikt u links op het scherm, onder het logo van Ivebic, helemaal
onderaan op “uitloggen”. Daarna kunt u dezelfde stappen terug zetten, vanaf “Mijn bibliotheek”.

-

Indien er nog problemen zijn: graag een berichtje a.u.b.

- HOE RESERVEREN VIA HET INTERNET?
-

U gaat naar de website van ivebic: www.ivebic.be
Klik op de blz.
Klik op bibliotheek
Klik op het icoon “de bib” of op “catalogus”
U komt op de openingsblz. van Isis, de provinciale catalogus van de provincie Antwerpen. U
krijgt hier een zicht op titels aanwezig in verschillende bibliotheken in de provincie Antwerpen.

-

Tik in het venster voor “Zoek” de titel in die u wil reserveren.
(Bv. “Zoenoffer”) en druk op zoek.
U kunt als lid van onze bibliotheek alleen reserveren in onze bibliotheek.
Daarom: rechts op het scherm, onder selectie, staat “Toon resultaten uit”.
Als u daaronder niet ziet staan Hemiksem OB, drukt u op het pijltje van het rolmenu en u scrolt
met de muis naar boven of beneden tot u bij Hemiksem gekomen bent. U klikt op Hemiksem.
Nu krijgt u alleen de collectie van onze bibliotheek te zien.
Als u “Zoenoffer” van Karin Slaughter wil reserveren, druk dan op de titel waar u die schrijfster
ziet onder staan.
Als u op deze blz. een beetje naar beneden gaat, ziet u als eerste locatie Hemiksem.
U ziet daaronder of het boek is uitgeleend of niet.
Indien het boek aanwezig is, kan het niet gereserveerd worden.
Indien het reserveerbaar is, staat er aan de rechterkant een “R”.
U drukt op de R en komt op een blz. waar u moet inloggen om verder te kunnen.
Als er iets anders zou staan, roept u met het rolmenu “bibliotheek Hemiksem” op.
Daarna kunt u inloggen met het nr. van uw lenerskaart (0325 weglaten!)
En met uw geboortedatum in de vorm : 2 cijfers/2 cijfers/4cijfers
Klik op aanmelden
Druk op het bolletje voor hemi
Klik op bevestig.
U ziet een scherm met de titel die u gereserveerd hebt.
Klik bovenaan het scherm op het kruisje om het scherm te sluiten.
U komt nu terug op de beginpagina van Isis.

Op de koffie met Guido Fonteyn. Een ontbijt waarvan je wijzer
wordt. Zondagvoormiddag 26 september 2010 - 9.30 uur.
Geboren Brusselaar Guido Fonteyn kwam in '71 bij De Standaard terecht. Het was de periode van de
eerste grondwetsherziening waarbij aparte instellingen zoals de Vlaamse Gemeenschap of het Waalse
Gewest werden opgericht. Guido Fonteyn evolueerde mee met het gewijzigde politieke landschap in
België en werd de enige Vlaamse verslaggever in Wallonië. Voor De Standaard heeft hij reeds meer
dan 10 jaar een bureau in Namen, bij zijn collega's van Vers l'avenir. In het verlengde van zijn
journalistieke activiteiten, ging Guido Fonteyn boeken wijden aan zijn geliefde onderwerp: Wallonië.
Hij bracht ondermeer reeds 'De Walen uit', De Drie Guy's, 'Een heel Happart verhaal', „Walloni‟ en „In de
Rue des Flamands‟. "Om van elkaar te leren, moeten Vlamingen en Walen afstappen van de clichés",
meent Guido Fonteyn. "Enkel op die manier kunnen we tot een betere samenwerking komen."
Maar niet enkel het politieke leven in Wallonië, trekt Guido Fonteyn aan, ook het land en de ruimte
inspireren hem. Naast zijn voltijds werk als journalist en zijn bijkomend werk als schrijver, houdt hij ook
nog minstens eenmaal per week een spreekbeurt over Wallonië.
Wil je ook graag bij deze lezing zijn? Schrijf dan nu in voor onze ontmoeting met Guido Fonteyn. We
maken er een gezellige voormiddag van: een boeiend gesprek, een vleugje muziek, een kopje koffie,
een pistolet én een koffiekoek. Wees er snel bij want zoals steeds verwachten we dat de inschrijvingen
vlot zullen verlopen.
Waar? In de bib.
Toegang? € 10 (ontbijt inbegrepen)
Info en inschrijvingen: -Bibliotheek Hemiksem – Schelle, Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
-Cultuurdienst Hemiksem – Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 59,
cultuur@ivebic.be

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
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www.Ivebic.be

