Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Hotspot
Sinds enkele maanden is de bib omgetoverd tot een heuse hotspot. Dat wil niet zeggen dat het heel erg
warm is in de leeshoek of aan de balie, maar wat is het dan wel? Een hotspot is een plaats waar
draadloze internettoegang wordt aangeboden, dus als je met je laptop, tablet-pc, of met je smartphone
wil surfen op het internet, dan kan dat ook in de bib. Je hebt hier geen wachtwoord voor nodig.
En bovendien: het is allemaal volledig gratis!

Sluitingsdagen bib tijdens de zomervakantie
Op volgende dagen zal de bibliotheek tijdens de zomervakantie gesloten zijn. Dan zijn we jammer
genoeg niet bereikbaar:




Woensdag 11 juli – Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21 juli – Nationale Feestdag
Woensdag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart

Wegenwerken
Er is reeds heel wat inkt over gevloeid, maar we zijn het euvel nog niet gepasseerd. De wegenwerken
aan de N148 zijn een volgende fase ingegaan. Vanaf nu is de bibliotheek terug bereikbaar via de
Delvauxstraat, langs de Saunierlei, of vanuit de richting van gemeente Schelle.
Maar we willen tegemoetkomen aan de problemen die u als lezer kan ondervinden. Tot het einde van
de werken blijft de uitleentermijn nog verlengd tot 4 weken, en mogen de klanten tot 10 boeken, 10
strips, 10 tijdschriften, 10 cd’s, of 6 dvd’s ontlenen (met een maximum van 20 werken per lenerskaart).

Games
Sinds kort kan de bibliotheek terug games verhuren. Dit was een tijdje niet mogelijk wegens
gerechtelijke problemen, maar die zijn nu uitgeklaard, zodat de gamers terug naar hartenlust kunnen
schieten, racen, lopen, springen, bouwen, vliegen, puzzelen, ontdekken, … spelen! Laat de gamers dus
maar terug aantreden!
Volgende games zijn nieuw binnen gekomen:
(Voor Wii):
 Mario Party 9
(Voor Pc):
 Total War Shogun 2: Fall of the Samurai
 Risen 2: Dark Waters
 Sims III
 Max Payne 3

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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