Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen bib tijdens de zomervakantie:


Woensdag 15 augustus – O.L.V. Hemelvaart

Mediargus
De meeste oude krantenartikelen worden opgeslagen in een grote databank die je kan
bevragen of waarin je kan bladeren. Niet iedereen heeft toegang tot die databank, maar in de
bib zijn Mediasearch en Persmappen gratis te raadplegen!
Nieuwe Eb en vloed
Begin juli is de nieuwe Eb en vloed verschenen, waarin je kan kennismaken met allerlei
spannende en interessante activiteiten! De brochure is ook online te raadplegen via de
website van IveBiC.

De bib leest voor aan kinderen
De bib organiseert voorleesuurtjes met de hulp van onze voorleesjuffen Christine en Lut.
Twee keer per maand op woensdag nodigen zij alle kinderen tussen 3 en 7 jaar uit voor een
leuke voorleesnamiddag, gevolgd door een knutselactiviteit en een verrassingssnoepje. Elk
kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom om 15 uur in de bibliotheek.
Woensdagnamiddagen 5 en 19 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november,
5 en 19 december 2012 – 15 tot 16 uur – gratis, maar wel reserveren

Leeskring
Wil je graag jouw leeservaring eens delen met gelijkgestemden, of ben je soms je weg kwijt
tussen het ruime aanbod van boeken en wil je de mening van een kenner eens horen? In de
leeskring worden boeken besproken die een literaire waarde hebben, of die iets in beweging
brachten. Alle aspecten van het werk komen aan bod; niet enkel het verhaal, de personages,
de schrijfstijl, maar ook weetjes over de auteur, of de opzet van het boek, …
Normaliter elke laatste dinsdag van de maand, maar uitzonderlijk op dinsdag 23 oktober en
dinsdag 18 december!

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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