Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen bib tijdens het najaar
Op volgende dagen zal de bibliotheek in het najaar gesloten zijn, en zijn we jammer genoeg
niet bereikbaar:



Donderdag 1 november – Allerheiligen
Vrijdag 2 november – Allerzielen

Kinder- en jeugdjury, leesjaar 2012-2013 (groep 2: kinderen van 6 tot 8 jaar)
KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar. We starten in oktober 2012 met
groep 2: kinderen van 6 tot 8 jaar (1ste en 2de leerjaar). In de leeszaal van de bibliotheek
komen we om de twee weken samen met de juryleden en begeleidster Inge om het boek te
bespreken dat de kinderen hebben gelezen. Op 15 oktober is er een startvergadering waarop
de ouders gevraagd worden aanwezig te zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op
maandagnamiddag vanaf 16u30, een bespreking duurt ongeveer 45 minuten.
Maandag 15 oktober (startvergadering), 5 en 19 november, 3 en 17 december, 7 en 21
januari 2013, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart – gratis mits inschrijving
Bib Verwendag en Bibliotheekweek: “Wie wordt de bibste van het land?”
Op zaterdag 20 oktober organiseren we opnieuw onze heuse Verwendag: een bruisend
programma met allerlei activiteiten en feestelijkheden, waarbij de bezoeker in de watten wordt
gelegd. Vorig jaar werd dit evenement met veel enthousiasme onthaald – we willen ervoor
zorgen dat het dit jaar nog leuker wordt! De rode loper wordt voor u uitgerold, en er is muziek,
demonstraties, een bibcafé, hapjes, een boudoir, massages … te veel om allemaal op te
noemen. U zal er van genieten!
Tijdens de Bibliotheekweek 2012 die dan loopt (20 t.e.m. 28 oktober) kan je eveneens
deelnemen aan een toffe wedstrijd waarmee je leuke prijzen kan winnen! “Wie wordt de bibste
van het land?” Bibje bibje aan de wand? Je denkt aan sprookjes, maar hoe ziet de bib van
jouw dromen er uit? Laat het ons weten, of surf naar de online ideeënbox:
www.bibstevanhetland.be
Week van de Smaak! Een smakelijke uitdaging voor alle kooklustigen
Tussen 15 en 25 november 2012 loopt de zesde editie van de “Week van de Smaak”, een
(eet)cultureel evenement dat mensen wil samenbrengen rond smaak en eetcultuur in al hun
aspecten. Thema dit jaar is “De Smaak van Thuis”. Ook de bib is smaakgericht, en daarom
houden we een wedstrijd voor enkele plaatselijke keukenprinsen en –prinsessen. De
liefhebbers worden uitgenodigd om in de bibliotheek hun favoriete recept (één per persoon)
voor te stellen en te laten proeven. En er wordt een winnaar gekozen: die mag een boekenbon
ter waarde van 25 euro in ontvangst nemen.
Kooklustigen kunnen zich met hun recept telefonisch of in de bibliotheek aanmelden. Uw
favoriete gerecht? Dat kan heel ruim opgevat worden – taart, koekjes, soep, cupcakes,
confituur, aperitiefhapjes, … - zolang het maar in de bib aangeboden kan worden (dus

warmhouders of andere benodigdheden zelf te voorzien). Gelieve vooraf in te schrijven. De
plaatsen zijn beperkt, dus wacht niet met reageren – en laat u van uw lekkerste kant zien!
Zie ook: www.weekvandesmaak.be
Proefdag op woensdag 21 november, tussen 13:00u en 16:00u.
Reizende tentoonstelling “Hoe Europa ons beïnvloedt” &
Ontbijtlezing “De eurocrisis ontrafeld” – Rob Heirbaut
Hoe zit het nu met Europa en de crisis? Wat ging er fout met de euro? Wie heeft er schuld?
Hoeveel greep krijgt Europa op onze economie? Wat zou er gebeuren als we de euro
loslaten? Waarom hebben ratingagentschappen zoveel macht? Europa heeft een grote
invloed op ons dagelijks leven. VRT-journalist Rob Heirbaut en professor Hendrik Vos
schreven daar een boek over met als titel “Hoe Europa ons leven beïnvloedt”.
In de bibliotheek zal er een tentoonstelling over Europa te zien zijn, en tevens zal Rob
Heirbaut zelf een lezing geven: ‘De eurocrisis ontrafeld’. Zo probeert hij toch wat meer inzicht
te krijgen op het geheel, en tevens vooruit te kijken naar de toekomst van Europa, de euro, en
het einde van de crisis.
Tentoonstelling: van 16 november tot 3 december, tijdens de openingsuren van de bib.
Ontbijtlezing: zondag 25 november, om 9:30u.
Voorlezen voor volwassenen “Voedsel, koken en eetgewoonten”
Voorlezen en vertellen hebben een rijke traditie die ver terug gaat in de tijd – niet enkel voor
kinderen, maar ook, en vooral, voor volwassenen. De bib wil deze traditie nieuw leven
inblazen met verschillende initiatieven. Enkele volwassen leerlingen van de richting dictie van
de muziekacademie zullen hun beste beentje voorzetten en uit de rijke voedingsbodem van de
literatuur enkele boeiende stukken voorlezen over voedsel, koken, ingrediënten en manieren
van (niet) eten. Heb jij al goesting?
Op zaterdag 17 november, om 11:00u.

Oproep!
De bib is een samenwerking aangegaan met de openbare bibliotheek van Caïro, Egypte. En
meteen is er al een vraag: zij kunnen namelijk wel wat extra boeken gebruiken. Met name een
verklarend woordenboek (Engels – Engels), of exemplaren uit de Engelstalige literatuur die u
niet meer nodig hebt. Heb jij iets liggen waar je de bib in Caïro een plezier mee kan doen?
Breng het binnen in de bib, wij sturen het op naar Egypte!

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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