Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

BIBLIOTHEEKWEEK 2011: ‘Dankzij de bib…’
De bibliotheekweek 2011 loopt dit jaar van 15 t.e.m. 23 oktober en heeft de titel ‘Dankzij de bib…’
gekregen. Kom die week zeker eens langs in de bib want het is de moeite!
Tijdens de hele week kan je deelnemen aan een wedstrijd waarmee mooie prijzen te winnen zijn.
Bovendien kan elke lener gedurende de hele bibweek gratis 5 cd’s, 5 cd-roms en 3 dvd’s ontlenen.
Op zaterdag 22 oktober organiseren we ook nog eens een heuse verwendag. De bib zal die dag
bruisen van leven. Kom eens kijken naar wat onze creatieve buurtbewoners allemaal kunnen, doe mee
aan onze wedstrijd en win één van hun creaties. Laat je portret tekenen door een echte karikaturist en
geniet van een streepje muziek bij een hapje en een drankje in ons bibcafé… Kom dus zeker eens
langs die dag! Wij rollen de rode loper voor u uit.

FOTOTENTOONSTELLING: ‘Schrijvers doorheen het glas’
Tijdens de maand oktober laat de bibliotheek u kennismaken met de fototentoonstelling ‘Schrijvers
doorheen het glas’ van de Gentse fotograaf Hendrik Braem.
Het betreft hier een reizende tentoonstelling die tijdens de maand waarin ook de bibliotheekweek
plaatsvindt, in onze bib aanwezig zal zijn.
De tentoonstelling laat een 30-tal schrijversportretten zien, gaande van Herman Brusselmans tot John
Irving.

DE BIB LEEST VOOR AAN KINDEREN! Schrijf je nu in voor volgend schooljaar!
Woensdagnamiddagen 7 en 21 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november,
7 en 21 december 2011, 11 en 25 januari, 8 en 29 februari, 21 en 28 maart,
18 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni 2012
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 of grootouders.
De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Lut. Twee keer per maand op woensdag om 15
uur 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 15 uur 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
verplicht.
Praktisch:
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: telkens van 15 uur tot 16 uur
Toegang: gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.

Informatie en inschrijvingen: - Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem–Schelle, Heuvelstraat 111117, Hemiksem, 03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
- Intergemeentelijke cultuurdienst Hemiksem-Schelle, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24, cultuur@ivebic.be

NIEUWE WII SPELLETJES IN DE BIB!
Kom snel langs want de bib heeft er weer een hoop nieuwe Wii spelletjes bij!
-

Captain America – Super Soldier
Thor – God of thunder
Virtua tennis 4
10 minute solution
Alien Syndrome
Bakugan 2 – Defenders of the core
Battle of the sexes
Call of duty – Black ops
Carnival – Nieuwe kermis games
Conduit 2
Crazy chicken – Tales
Crazy machines
Dora – Grote verjaardag avontuur
Iron man 2
Mijn circus
Monster jam – Path of destruction
Nickelodeon fit
Playmobil – Circus
Science papa
Shrek – Voor eeuwig en altijd
Sid Meier’s pirates
Sonic & the secret rings
Sonic colours
Space camp
Top model
Top spin 4
Transformers – Cybertron adventures
U-sing girls night
U-sing 2
World championship sports - Summer
Zhu zhu pets – Wild bunch

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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