Intergemeentelijke Bibliotheek
IVEBIC Hemiksem - Schelle

Hebt u zin in een avondje film, een boek bij de open haard of wilt u gewoon relaxen met leuke
muziek…? De

bib heeft het voor jou!

NIEUW IN DE BIB: TV-SERIES:
Sinds kort kan je in de bib ook tv-series vinden. Alvast een greep uit ons aanbod:
24, 30 Rock, The 4400, Absolutely fabulous, Alias, Het afscheid, The black adder, Bones, Cadfael,
Carnivale, Criminal minds, Deadwood, Friends, Heimat, Heroes, Hotel Babylon, House M.D.,
The IT crowd, Kapitein Zeppos, Katarakt, Leverage, Little Britain abroad, The adventures of Merlin,
Nip Tuck, The office, Oz, Poldark, Rome, The shield, The Sopranos, South Park, Supernatural,
Taken, The unit, The West Wing, Wij heren van Zichem, Will & Grace, The wire.

NIEUW IN DE BIB: Wii Games:
Sinds kort kan je in de bib ook spelletjes voor de Wii console vinden. Alvast een greep uit ons
aanbod:
Barbie als de eilandprinses
2K sports – NBA 2K10
The Conduit
Mad world
Alone in the dark
Smack Down vs Raw
Virtua Tennis 2009
Spongebob squarepants: De strijd tegen slijm
Avatar: De vuurmeester
Klonoa
Indiana Jones and the staff of kings
Kung Fu Panda
The house of the dead: Overkill
Nights: Journey of dreams
Family Ski & Snowboard

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
DATA 2010!
Het belang van voorlezen kan nauwelijks overschat worden. Samen in een boekje kijken, plaatjes
aanwijzen, versjes opzeggen, verhaaltjes vertellen,… Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, het
gevoel, de fantasie en de concentratie. Het is dus zeer leerrijk voor kinderen, maar het is ook
‘quality time’ voor ouders en grootouders.

De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Wendy. Twee woensdagen per maand om
15u nodigen zij alle kindjes tussen 3 en 6 jaar uit voor een leuke voorleesnamiddag, gevolgd door
een knutselactiviteit en verrassingssnoepje.
Elk kind is samen met zijn mama/papa of oma/opa welkom om 15u in de bibliotheek.
Kom zelf kennismaken en geniet van een heerlijk kopje koffie terwijl je kind opgaat in een mooi of
spannend verhaal. Omwille van de voorbereidingen die het voorlees- en knutseluurtje vergt, is
inschrijven op voorhand noodzakelijk.

SCHRIJF JE NU IN!
Waar? In de bib.
Wanneer? DATA 2010! Woensdagnamiddagen 10 en 24 maart, 21 en 28 april, 12 en 26 mei, 9
en 23 juni, 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 10 en 24 november, 1 en 15 december, telkens
om 15u.
Info en inschrijvingen: -Bibliotheek Hemiksem – Schelle, Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheek@ivebic.be
-Cultuurdienst Hemiksem – Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 59,
cultuur@ivebic.be

Je reis aan het plannen? Of gewoon een weekendje uit? Inspiratie vind je in de bib!
- 100 x stijlvol logeren in Zuid-Frankrijk onder € 75:
In deze gids bundelt reisjournaliste Marie-Dominique Perrin honderd adressen in Zuid-Frankrijk waar je
met twee personen kan overnachten voor minder dan 75 euro (met inbegrip van het ontbijt). Na een
overzichtskaart en een voorwoord wordt per streek een divers aanbod aan hotels en B&B's
gepresenteerd. Zo kan men o.m. logeren in een hotel, een landhuis, een kasteel, een boerderij, een
boot of een molen. De auteur bezocht de adressen zelf, en beoordeelde ze op kwaliteit en gastvrijheid.
Bij elke logie wordt bovendien een uitstap in de omgeving besproken. Een handige gids voor een
budgetvriendelijke vakantie.
- België: 1000 plekken die je echt gezien moet hebben:
Voor dit boek selecteerden reisauteurs Santina De Meester, Paul De Moor, Sara Van Poucke en Joris
Verbeure duizend bekende en onbekende plaatsen in heel België. Dat alles werd ingedeeld per
provincie, waarvan we steeds een kaart krijgen met daarop alle dorpen en steden waarvan een
bezienswaardigheid werd opgenomen. Aan bod komen erg diverse locaties voor een daguitstap:
historische monumenten, hedendaagse kunst, abdijen, brouwerijen, fabrieken, fauna en flora, cafés en
restaurants.
- 501 eilanden:
Vijfhonderdeneen eilanden verspreid over de gehele wereld staan beschreven in dit dikke kijk- en
leesboek. Grote en kleine eilanden, archipels, vulkaan- en koraaleilanden, bewoond en onbewoond,
met veel natuurschoon, bijzondere flora en fauna (Galagaposeilanden), (historische)
bezienswaardigheden (Kreta, Paaseilanden), bijzondere producten (kruidnagels in Pemba), financiële
voordelen (Kaaimaneilanden), of bijzondere architectuur (Kizji, werelderfgoed). Ook aandacht voor
geheel verstedelijkte eilanden als Manhattan en Hongkong, het immigranteneiland Ellis Island, het
gevangeniseiland Alcatraz en de kunstmatige palmeilanden voor de kust van Dubai. Terschelling en de
Nederlandse Antillen komen ook aan bod. Een heerlijk bladerboek voor reislustigen. Eerder verschenen
in deze serie onder meer '501 steden', '501 natuurwonderen' en '501 wereldplekken'.

U kan 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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