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!

Bibliotheekweek: zaterdag 16 t.e.m. 24 oktober 2010
De bibiliotheekweek, die loopt van 16 t.e.m. 24 oktober, staat in 2010 in het teken van ‘onverwachte
ontmoetingen’. In de bib kom je inderdaad iedereen tegen: je buurman, maar ook een kennis die je al
jaren niet meer gezien hebt… Je loopt er tegen onverwachte boeken, cd’s en films op en ook op het
internet kom je met alles en iedereen in aanraking.
Zaterdag 16 oktober leggen wij onze bezoekers weer stevig in de watten. Tijdens het kuieren tussen
de rekken, op zoek naar de ideale boeken, cd’s, dvd’s of cd-roms, kunnen zij genieten van een
muzikaal optreden en krijgen zij een kleine attentie aangeboden. Naast een verwendag met alles erop
en eraan, geven we onze trouwe leden op 16 oktober ook graag een klein geschenkje mee.
De hele week lang kan men tijdens de openingsuren van de bib proeven van lekker originele hapjes en
drankjes die het personeel tijdens zijn vrije tijd voor u heeft klaargemaakt. Bovendien kan men
deelnemen aan een wedstrijd waarmee mooie prijzen te winnen zijn…
Iedereen kan tijdens de bibweek gratis 5 cd’s, 5 cd-roms en 3 dvd’s ontlenen.

En er gebeurt nog meer tijdens de bibweek:
Dvd-top wedstrijd:
Naast onze traditionele bibweek-wedstrijd organiseren we dit jaar nog een heuse ‘dvd-top’ wedstrijd.
Vorig jaar kon u uw eigen boeken-top 3 indienen. Alle top 3’s van onze lezers werden in de vitrine
tentoongesteld en de winnaars kregen een boek uit de top 10. Na het succes van deze wedstrijd
organiseren we daarom dit jaar een wedstrijd voor de filmliefhebbers.
Vanaf september kan u uw dvd-top 3 indienen. Tijdens de bibweek zetten we alle favorieten in de
vitrine. Op deze manier kunnen andere klanten inspiratie putten uit uw keuze. Een onschuldige hand zal
de winnaars trekken. DOE ZEKER MEE! ER ZIJN MOOIE PRIJZEN TE WINNEN!

Potjeirkladders:
Gedichtenbundel:
De gedichtenbundel Potjeirkladders van Arnold Van de Voorde met illustraties van Mieke
Fleurackers kan je in de bibliotheek gratis afhalen tijdens de bibliotheekweek, zolang de voorraad
strekt. Een prachtig en uniek geschenk om te lezen en te bewaren. De bibliotheken van de Rupelstreek
bieden je dit boekje aan met steun van de Provincie Antwerpen.
Arnold Van de Voorde (*1932) schreef 13 gedichten die elk een beeld oproepen van een arbeider uit
het steenbakkersproces, van de kleisteker tot de steenlader. Zijn inbeeldingsvermogen brengt deze
vergane beroepen en de mensen die ze in onze streek uitoefenden weer tot leven. Arnold werd
geboren in Rumst en was er jarenlang onderwijzer aan de gemeenteschool. Zo vergroeide hij met
de steenbakkerijen en de vele volksverhalen uit de streek. Hij schreef ook veel verhalen over Kludde,
de watergeest uit de Rupel, en weet ze zelf boeiend te vertellen.
Mieke Fleurackers (*1978) maakte de illustraties voor deze bundel in een gemengde techniek van
tekening en gouache, ze sluiten qua kracht naadloos aan bij de soms harde teksten van de gedichten.

Als kind van een veel latere generatie speelde zij in de vergane steenbakkerijen en zag ze hoe de
kleiputten gedicht werden. Haar opleiding kreeg ze op de Dé Kunsthumaniora en de Karel de Grote
Hogeschool in Antwerpen, de Academie voor Beeldende Kunst in Mechelen en de Portaelsschool voor
beeldende kunsten in Vilvoorde.
Tentoonstelling:
De gedichten van Arnold van de Voorde en de originele illustraties van Mieke Fleurackers worden van
half oktober tot eind november tentoon gesteld in de bibliotheek van Rumst. De vernissage gaat door
op de verwendag van zaterdag 16 oktober. Als eregasten zijn alle bibliotheekbezoekers en kandidaatbezoekers hierbij van harte uitgenodigd. Ook in de bibliotheken van Boom, Niel en Hemiksem/Schelle
zal deze tentoonstelling te zien zijn.

Leeskring: schrijf je nu in!
Hou je van lezen en wil je graag jouw ervaring delen met gelijkgestemden? Of ben je soms je weg
kwijt in het ruime aanbod van boeken en wens je de mening van een kenner? Dan is de leeskring
echt iets voor jou.
Begeleidster Gwendolina Bastiaensen kiest boeken uit die zeker de moeite waard zijn om te lezen.
Het gaat altijd om boeken die literair iets te betekenen hebben of om boeken die, in hun tijd, heel
wat in beweging brachten, maar ook op persoonlijke leesinteresses kan worden ingegaan. De
genres, originele taal en de periode waarin het boek geschreven werd verschillen steeds.
Alles aspecten van het boek worden uitgebreid besproken. Niet alleen komt het verhaal en het nut
van de personages aan bod. We praten ook over de schrijfstijl van het boek, zoals bijv. de reden van
uitgerekte omschrijvingen of juist het gebrek hieraan.
De begeleidster zorgt steeds voor interessante weetjes over de auteur en over het oorspronkelijke
idee achter het boek.
Uiteraard valt niet elk boek onmiddellijk bij iedereen in de smaak, maar dat maakt de gesprekken
over het gelezen boek juist zo boeien. Nadien ga je naar huis met een voldaan gevoel en een
gegroeid respect voor het boek en de schrijver.
Heb je zin om je bij de leeskring aan te sluiten? Twijfel dan niet! Een nieuwe (literaire) wereld gaat
voor je open!
Waar? In de bib.
Wanneer? Elke laatste dinsdag van de maand, telkens van 19.30 uur tot 22.30 uur
Deelnameprijs? € 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 24,
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
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