Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

Cursus: Geld besparen via het internet
Soms lopen we verloren in de wirwar van informatie over leningen, verzekeringen en premies. Vaak
geven we onze zoektocht op en kiezen we voor het eerste het beste. In deze twee sessies browsen we
doorheen een aantal eenvoudige en makkelijke mogelijkheden om meer hier meer zicht op te krijgen.
Want geef toch toe, het is toch leuk als je met hetzelfde geld meer kan doen!
Data: 3 en 10 februari telkens van 9.30 uur tot 12 uur
Prijs: gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk
Voorkennis: je kan al een beetje informatie zoeken op websites
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

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

HET BIBTEAM WENST U HET ALLERBESTE VOOR 2011!
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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