Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

OPROEP!!
DE BIB ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Op zaterdag 20 oktober 2012 ( van 10 tot 13 uur) organiseert de bib een heuse verwendag voor haar
leden ter gelegenheid van de bibweek (dit jaar met het thema ‘wie wordt de bibste van het land’). Voor
deze dag zijn wij nog op zoek naar verschillende vrijwilligers. Beschik je over één van onderstaande
vaardigheden en heb je zin om ons te komen helpen, geef ons dan zeker zo snel mogelijk een seintje!
We kunnen jullie hulp goed gebruiken!
We zijn nog op zoek naar:
Voor ons beautyboudoir:
- Een make-up stylist(e)
- Een haarstylist(e) (Iemand die kapsels op verschillende manieren kan opsteken of iets anders
kan, knippen hoeft niet!)
- Een nagelstylist(e)
- Of iets anders
 Je mag zeker een beginner zijn of iemand die deze dingen voor zijn/haar hobby doet.
Voor onze andere verwennerij:
- Iemand die suikerspinnen kan maken en hiervoor het materiaal heeft
- Iemand die kermisappels (gesuikerde rode appels) kan komen maken
Uiteraard worden de onkosten van het materiaal vergoed en kan je eventueel reclame maken (d.m.v.
foldertjes of visitekaartjes).
Voor meer info kan je terecht op onderstaand telefoonnummer:
03 288 27 40 (vragen naar Veerle, Ria, Jona of Zainab)
En op de volgende e-mailadressen:
veerle.demaeyer@ivebic.be
ria.claes@ivebic.be
jona.smet@ivebic.be
zainab.elyacoubi@ivebic.be
Of kom gewoon eens langs in de bib.
We danken jullie alvast voor je vrijwillige inzet!

De schatten van vlieg
Tijdens de zomervakantie zullen jouw kinderen opnieuw veel vrije tijd hebben.
62 dagen die gevuld kunnen worden met leuke activiteiten! Vlieg hoopt natuurlijk dat er
ook wat cultuur tussen zit.
Ken jij Vlieg eigenlijk al? Vlieg is het maffe insect dat kinderen tot 12 jaar op een speelse manier
warm maakt om aan cultuur te doen. Vlieg doet dit onder andere door acties te organiseren tijdens de
vakantieperiodes. In 2012 herhalen we voor de derde keer de succesvolle formule met de schatkisten
en kunnen kinderen op zoek gaan naar de schat van Vlieg.
Kom tussen 2 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bib en doe mee met onze superleuke
vliegactie! Vlieg heeft zich verstopt tussen de boeken en helpt je op weg om de schatkist te vinden.
Wees er zeker bij want als je de schatkist vindt zal je rijkelijk beloond worden :o).

Bib spaaractie: lees boeken, spaar stempels! (Voor iedereen van 6 t.e.m. 15 jaar)
Vakantie!
Een zee van tijd… tijd om te reizen, tijd om te luieren en er op uit te trekken, tijd voor avontuur en zalig
nietsdoen… een boek voor elke gelegenheid!
Laat je verleiden… stapels boeken wachten op jou!

Kom tussen 1 juli en 31 augustus naar de bib en vraag je spaarkaart aan de balie. Voor elk boek dat je
leest, krijg je bij het inleveren één of meer stempels.
Een volle spaarkaart (10 stempels) geeft recht op een verrassing.
Uit alle ingeleverde kaarten worden na afloop van de actie enkele gelukkigen geloot. Voor hen is er een
“zomerse” prijs weggelegd.
Tot binnenkort!

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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