Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen:
Op volgende dagen is de bibliotheek gesloten. Dan zijn we jammer genoeg niet bereikbaar:
Maandag 24 december – Kerstavond
Dinsdag 25 december – Kerstdag
Woensdag 26 december – 2de Kerstdag
Maandag 31 december – Oudejaarsavond
Dinsdag 1 januari – Nieuwjaarsdag
Woensdag 2 januari – 2de Nieuwjaarsdag

Bib-Verwendag 2012
Op zaterdag 20 oktober was het feest in de bib met onze jaarlijkse Verwendag, een feestelijk
evenement dat ook nu weer unaniem gesmaakt werd. Ondanks het samenvallen met de
jaarmarkt in Schelle was er toch een grote opkomst, met een zeer positieve respons. Dank
aan de vrijwilligers, maar zeker ook aan de bezoekers, die er mee voor hebben gezorgd dat
deze speciale dag een waar feest werd!
Tijdens de Bibliotheekweek die dan liep hielden we een wedstrijd: ‘Wie wordt de bibste van
het land?’ Deelnemers konden dromen en suggesties deponeren in een speciale urne, en
daaruit werden 3 gelukkige winnaars getrokken. Zij mogen GRATIS films, cd’s en cd-rom’s
ontlenen tot het einde van het jaar!
De gelukkigen zijn:
Gert-Jan Goeminne
Evert De Baere
Iris De Bondt

Boekenbeurs
Van 31 oktober tot 11 november liep de 76ste boekenbeurs, het belangrijkste evenement van
Het Boek in Vlaanderen. Twaalf dagen lang werd Antwerp Expo omgetoverd tot hét paradijs
voor de boekenliefhebber. Auteurs, literatuur, interviews, spannende boeken, e-paviljoen,
kinder- en jeugdboeken, workshops, jong talent, muziek, prijsuitreikingen, strips, wedstrijden,
leeshoeken, ... er was weer heel wat te beleven. En er werd een absoluut record in de
geschiedenis van de Boekenbeurs gevestigd: op donderdag 1 november kregen ze 25.910
bezoekers over de vloer! Ook aan de bib is dit hoogfeest van Het Boek niet onopgemerkt
voorbij gegaan. We hebben alvast de collectie uitgebreid met heel wat nieuwe aanwinsten.
Hier een selectie:
(Volwassenen)
 J.K. Rowling heeft voor het eerst een boek voor volwassenen geschreven: The casual
vacancy. Ook de Nederlandse vertaling Een goede raad staat reeds in de rekken.
 De Noorse auteur Karl Ove Knausgård publiceerde twee goed ontvangen romans voor hij
begon aan de serie waarmee hij in korte tijd een sterrenstatus kreeg. Vader is het eerste
boek in de Mijn strijd-serie van zes zeer persoonlijke, soms pijnlijke autobiografische
romans. Ook het tweede deel Liefde is reeds bij ons te verkrijgen.



Eugen Ruge schreef een autobiografisch epos over drie generaties van een DuitsRussische familie, en kreeg hiervoor de prestigieuze Deutscher Buchpreis. In tijden van
afnemend licht én het Duitse origineel In Zeiten des abnehmenden Lichts zijn in onze
collectie aanwezig.

(Kinder- en jeugdboeken)
 Vos en Haas: Waar is het ijs? – een nieuw boek van Sylvia Vanden Heede en Thé TjongKhing over het bekroonde duo Vos en Haas. En over ijs, heel veel ijs!
Ping Wing komt uit het land van ijs. Ze is geen eend. En ook geen uil. Ze is een pinguin.
Dat is een raar beest. 'Ik vind haar niet raar', zegt Ever. 'Ik vind haar leuk en lief.' Ever
heeft het zwaar te pakken. Maar Ping Wing ziet hem niet staan. Dan heeft Ever een sluw
plan. Een plan voor Neef... en Jak. Als dat maar goed komt!
 Mijn straat, een wereld van verschil – Ann De Bode
Een groot kijk- en zoekboek over een multiculturele straat. We maken kennis met onder
meer Lisa uit België, Yassir uit Marokko en Lin Yao uit China. Als het feest is in de straat,
draagt iedereen zijn steentje bij. Wie zorgt voor de muziek, wie danst erop los, wie brengt
het eten en drinken mee? Op elke dubbele pagina vind je de vlag en de landkaart van het
betreffende land. En waar heeft de kabouter zich verstopt?
 Spikkel en Spekkie: De sigarenkistkoers – Marc De Bel
Het is erg druk op de vuilnisbelt achter de schuur van boer Stroppers. Iedereen maakt een
racekist voor de Grote Sigarenkistrace van morgen. Ook Spikkel en Spekkie knutselen hun
eigen prijsbeestje: de SpikSpek. De volgende dag zijn ze helemaal van slag: een smerige
snoodaard heeft de SpikSpek vernield! Maar Spikkel en Spekkie blijven niet bij de pakken
zitten...
De bib verkoopt! Boeken worden films en cd’s
De verkoop van oude boeken loopt stilaan ten einde. Drie maanden lang hebt u kunnen
snuisteren tussen boeken die de bib niet meer in de rekken plaatst. Nu is het terug de beurt
aan de schijfjes: vanaf 17 december worden er terug tweedehands films, cd’s en cd-rom’s
verkocht!
Kom zeker eens een kijkje nemen, want er zit vast iets tussen wat jou interesseert! Verkoop
zolang de voorraad strekt.
Oproep!
De bib is een samenwerking aangegaan met de Planeterra Foundation Community Library in
El-Tod nabij Luxor in 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 heeft. Heb jij iets liggen waar je de bib in ElTod 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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