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!

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
NIEUWE DATA 2011!
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. 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? NIEUWE DATA 2011! Woensdagnamiddagen 12 en 26 januari, 2 en 16 februari, 2 en
16 maart, 6 en 27 april, 11 en 25 mei, 15 en 29 juni, 7 en 21 september, 12 en 26 oktober, 9 en
23 november, 7 en 21 december, telkens om 15u.
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

CURSUS: IK VIND WAAR IK RECHT OP HEB!
Wil je via internet informatie vinden over je rechten als burger, consument, huurder, … zelfs al heb je
nooit met een computer gewerkt?
Dan is deze cursus iets voor jou.
Je leert via internet:






energie besparen bij het koken, koelen en vriezen, wassen, drogen, ...
een vergelijking maken tussen de verschillende leveranciers van elektriciteit en/of aardgas,
informatie zoeken over je rechten als consument,
welke premies de overheid geeft voor energiebesparende maatregelen,
de prijs en kwaliteit van gsm’s, televisies en andere toestellen vergelijken voor je er een koopt…

Dit is een cursus voor iedereen die nog geen ervaring heeft in het werken met de computer en meer
wil weten over energiebesparende maatregelen, consumentenverenigingen, … Er is absoluut geen
voorkennis vereist. Het is niet nodig om thuis een computer te hebben.

De cursus wordt gegeven door een medewerker van CBE Open School, één van de 13 centra voor
basiseducatie in Vlaanderen waar volwassenen met een beperkte schoolloopbaan hun
basisvaardigheden kunnen opfrissen en versterken. Hij helpt je angst voor de computer overwinnen en
begeleidt je met veel geduld en begrip tijdens de eerste stappen op het internet.
Waar? In de bib
Wanneer? Maandagen 10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 februari 2011 om 13 uur
Prijs? gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk
Info en inschrijvingen: Vóór 5 januari 2011
bij Boudewijn Goos, de lesgever van CBE – Open School Willebroek, op het nummer 03/886.08.98

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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