Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

VLIEGPOST!

Beste kinderen, leerkrachten en ouders,
Jullie bib doet ook mee aan de actie ‘De schatten van Vlieg’.
Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de
bibliotheek en zoek mee naar de schatten van Vlieg.
Je kan er een leuk verrassingspakket én een unieke code
(waarmee je superleuke prijzen kan winnen) mee verdienen.
Tot binnenkort in de bib!
Groetjes,
Het bibteam

DE BIB VERKOOPT OUDE DVD’s EN CD’s
Vanaf juli verkoopt de bib haar oude cd’s en dvd’s.
Kom dus zeker eens een kijkje nemen want er zijn koopjes te doen!
Cd’s worden verkocht aan 0.50 euro per stuk, dvd’s aan 1 euro per stuk.

OPROEP!!
DE BIB ZOEKT CREATIEVE VRIJWILLIGERS!
Op zaterdag 22 oktober 2011 organiseert de bib een heuse verwendag voor haar leden ter gelegenheid
van de bibweek. Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers.
Kan je iets creatiefs (portret tekenen, karikaturen maken, bloemschikken, kantklossen, breien, vilten,
juwelen maken of nog iets anders…) en wil je dit graag demonstreren in de bib? Laat ons dan zeker iets
weten. Wij kunnen jouw creativiteit goed gebruiken! Uiteraard worden de onkosten van het materiaal
vergoed en kan je reclame maken (d.m.v. foldertjes of kaartjes) voor je werk.
Voor meer info kan je terecht op onderstaand telefoonnummer:
03 288 27 40 (vragen naar Veerle, Nancy of Ria)
En op de volgende e-mailadressen:
veerle.demaeyer@ivebic.be
nancy.vandoorslaer@ivebic.be
ria.claes@ivebic.be
Of kom gewoon eens langs in de bib.

VERLENGING GERESERVEERD MATERIAAL
Beste klant,
Om in de toekomst misverstanden te vermijden i.v.m. gereserveerde boeken, cd’s, dvd’s enz. willen
we de regels hieromtrent nog graag even uitleggen:
Alle werken (behalve Fundels) die u uitleent kan u in principe 3 x verlengen tenzij een werk
gereserveerd is door een andere lener. Dan kan u dit werk niet verlengen. U brengt dus het best
altijd al het materiaal dat u ontleend heeft mee naar de bib.
Wij danken u voor uw begrip.

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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