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 de bib van IveBiC 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 van IveBiC, 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!
Lukt het knutselen thuis niet goed? Dan kan je je werkje ook in de bib komen maken op woensdag 12 november.
Waar? In de bib van IveBiC
Wanneer? Zaterdag 15 november, van 10 tot 12 uur
Prijs? Gratis

Iedereen bibliothecaris
WAAR HET HART VAN VOL IS, LOOPT DE BIB VAN OVER.
Iedereen heeft wel een passie die hen drijft, van bier brouwen tot het kweken van bonsaiboompjes. Je kan het zo
gek niet bedenken of mensen zijn er door gedreven en hebben rond hun passie een eigen databank aan kennis
opgebouwd. Om deze reden roepen de Vlaamse bibliotheken vanaf oktober 2014 ‘Iedereen Bibliothecaris’ in het
leven.
Kom je passie delen in de bibliotheek! Laat buurtbewoners en andere sympathisanten mee genieten van je
persoonlijke kennis. Denk maar aan workshops, quizjes, lezingen,... Zolang je plaatselijke bibliotheek niet afbrandt, is
alles toegestaan! Iedereen met een passie kan die op een originele manier delen in de bib en wordt zo ‘bibliothecaris
voor 1 dag’.
Wil je graag meer informatie? Geen probleem! Ga langs bij de bib en vraag naar tips om je op weg te helpen.
Waar? In de bib van IveBiC
Wanneer? Vanaf oktober 2014, 6 maanden lang

Poëzieweek – Creatief met gedichten: wedstrijd
Laat je creativiteit de vrije loop en schrijf je eigen karamellenvers (een karamellenvers bestaat uit twee zinnetjes die
rijmen en waarin minstens één zoet woord zit)! Breng dit voor 31 januari binnen in de bib. Tot 20 februari mag
iedereen dan stemmen voor één van de ingeleverde verzen. De schrijver van het vers dat de meeste stemmen heeft
gekregen, ontvangt een boekenbon ter waarde van € 20. Uit de personen die hebben gestemd zal een onschuldige
kinderhand een winnaar trekken die een kleine verrassing zal ontvangen.
Waar? In de bib van IveBiC
Wanneer? Januari 2015
Prijs? Gratis

Wijziging publiekscatalogus bibliotheek
Vanaf nu kan je alle boekrecensies die in Vlaamse kranten en tijdschriften verschijnen raadplegen in de
publiekscatalogus van de bibliotheek. Deze verzameling van recensies, over alle kranten en tijdschriften heen, is

uniek en nergens anders online te vinden. De recensies worden getoond op de detailpagina van een boek. Alle
werken waarvan een recensie beschikbaar is kan je in de publiekscatalogus oproepen met de zoekterm ‘review’.
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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