Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem – Schelle

Sluitingsdagen
Zaterdag 1 november: Allerheiligen
Dinsdag 11 november: Wapenstilstand

Wil jij in onze gemeente beginners helpen bij het zetten van de eerste stappen
op computer?
Rupelbib, de vereniging van bibliotheken van de Rupelstreek, is op zoek naar vrijwilligers die ons team willen
versterken bij het geven van computerlessen aan beginners. Per twee, een lesgever en een begeleider, geven we in
de bibliotheek les aan groepjes van acht beginners bij hun allereerste stappen op de computer, zoals de muis en het
toetsenbord gebruiken, en vervolgens bij het leren surfen op internet en het e-mailen. Je hoeft dus helemaal geen
expert te zijn om de wondere wereld van de computer voor onze beginners te openen...
Allereerst volg je een cursus die door andere vrijwilligers gegeven wordt en aansluitend krijg je, in samenwerking met
Vormingplus, een korte opleiding tot begeleider en, indien gewenst, een opleiding om als lesgever aan de slag te
gaan.
Lijkt dit iets voor jou? Geef dan snel een seintje aan onze bib via bibliotheek@rumst.be of via 03 888 92 47

Kamishibai lenen in de bib
Een kamishibai is een kastje dat je het best kan vergelijken met een poppentheater. In dit theatertje passen
tekeningen op A3 formaat. Elke tekening geeft een scene van het verhaal weer. Kamishibai is een krachtig
instrument waarmee je kinderen in contact kan brengen met de magie van verhalen. Door de grote prenten
kunnen meer kinderen tegelijk naar je verhaal luisteren.
De bib heeft 3 kamishibaitheatertjes en een collectie verhalen ter beschikking.
Meer info? In de bib, op het nummer 03 288 27 40 of via bibliotheekbalie@ivebic.be

Infosessie ‘De digitale bibliotheek’
Wist je dat je van thuis uit het digitaal krantenarchief van de bibliotheek kan raadplegen? Of dat de bibliotheek tablets
ter beschikking heeft om in de bib je krant te lezen of het digitale abonnement van Test- Aankoop te raadplegen? In
deze infosessie maak je kennis met het digitale luik van de bibliotheek.
Je leert hoe je een “Mijn bibliotheek” profiel aanmaakt. Verder maak je kennis met e-boeken, digitale fundels, Gopress
Kiosk en het digitaal krantenarchief van de bibliotheek.
We bespreken hoe je op digitale wijze met een tablet of laptop de krant kan komen lezen in de bibliotheek. We
verkennen de online Winkler prins voor zowel volwassenen als jeugd, en de databanken waarop de bibliotheek
geabonneerd is.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: tijdens de digitale week op 16 oktober 2014 om 13.30 uur
Toegang: gratis, wel vooraf inschrijven a.u.b.

Info: in de bib, op het nummer 03 288 27 40 of via bibliotheekbalie@ivebic.be

Week van de Smaak: broodontbijt en knutselwedstrijd
Tussen 13 en 23 november 2014 loopt de 8ste editie van de ‘Week van de Smaak’, een tiendaags publieksevenement
rond smaak en eetcultuur met activiteiten over heel Vlaanderen en Brussel. Het thema van dit jaar is de ‘De
duurzame verbeelding’. Dit zet duurzame voeding in de kijker.
De bib neemt deel en organiseert op zaterdag 15 november een broodontbijt voor haar bezoekers.
We bieden die ochtend proevertjes aan met duurzaam en vegetarisch broodbeleg. Geïnteresseerden kunnen ook
naar een documentaire kijken waarbij aspecten als bewustwording, zorg dragen voor ons eten en de manier waarop
we ermee omgaan aan bod komen.
Daarnaast organiseren we ook een knutselwedstrijd voor al wie jonger is dan 12!
Laat je verbeelding de vrije loop en maak een knutselwerkje van jouw favoriete duurzame maaltijd (een omelet met
biologisch fruit, een vegetarische groentelasagne,…). Dien je eetbordje in tegen 13 november. Wij stellen deze
collages dan tentoon in de bib. Elke deelnemer krijgt tijdens het broodontbijt een kleine artisanale lekkernij, maar
voor de winnaar is er een extra traktatie voorzien!
Waar? In de bib
Wanneer? Zaterdag 15 november, van 10 tot 12 uur
Prijs? Gratis

U kunt de bibliotheek bezoeken op:
Maandag, dinsdag en donderdag: van 16 tot 20 u
Woensdag van 10 tot 12 u & van 13 tot 20 u
Vrijdag: van 13 tot 17 u
Zaterdag van 10 tot 12 u
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