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: 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 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

Nieuwe romans in de bib:
Het diner – Herman Koch: De structurering van deze roman van Herman Koch (1953) volgt de gangen
van een diner. Dineren is oorlog en dat zullen we weten. In een toprestaurant komen vier mensen
samen: de ik-figuur, Paul, een afgekeurd docent, en zijn echtgenote; zijn broer, beoogd minsterpresident, met ook zijn vrouw. Irritaties hopen zich vanaf het begin in het hoofd van Paul op. Zij gelden
zijn broer, maar ook het restaurant. Met de wereld van de haute cuisine wordt meedogenloos
afgerekend. Hilarische observaties, maar ook innerlijk commentaar op gespreksonderwerpen, roepen
het Jiskefet-verleden van Koch in de herinnering. De kinderen van de dinergangers hebben een
wandaad begaan. Hoe daarmee om te gaan? Hoe ver ga je als ouders in het toedekken van de
gruweldaden van kinderen? Hoe waarborg je geluk en toekomst? In agressie is Paul eerder over de
schreef gegaan. Is zijn zoon genetisch bepaald? Zorgvuldig doserend werkt deze roman naar een
apotheose. Een verontrustende, maar ook humoristische roman.
De dood heeft mij een aanzoek gedaan – Kristien Hemmerechts: De Vlaamse schrijfster (1955)
heeft het over een 'project' wanneer ze over dit in dagboekvorm geschreven boek spreekt. Op de
eerste bladzijde introduceert ze zichzelf als 'een blanke vrouw van drieënvijftig jaar en ik overweeg
mijn leven af te ronden'. De ruim 300 pagina's van dit 'project' staan vol met herinneringen aan
dood en verlies, moorden en zelfmoorden, euthanasie, ondraaglijke levenseinden. Maar dat is lang
niet alles. (Zelf)reflectie is alom aanwezig en vormt de kern van deze prachtige poging om woorden
te geven aan het ongrijpbare maar onontkoombare van de dood, die zo onrechtvaardig kan lijken,
zo hard kan aankomen, maar evenzeer gewenst en barmhartig kan zijn. Het boek is een
caleidoscoop, zeker niet alleen maar donker en somber stemmend. Alle kleuren van het leven en
de dood komen voorbij.
Shoptherapie – Carmen Reid: Annie Valentine werkt als personal shopper bij de trendy Londense
winkel The Store. Ze woont met haar kinderen sinds een jaar samen met vriend Ed. Van haar
salaris kan ze zelf de spullen van de zaak maar mondjesmaat aanschaffen. Dat frustreert haar: ze
wil een eigen bedrijf starten en dure schoenen en merkaccessoires verkopen. Ed is hier op tegen.
Vervolg op “De personal shopper”, prima apart te lezen. Vlotte chicklit, met veel kleding- en
accessoiresmerken, glamour, humor en romantiek. Zeker de moeite waard om te lezen

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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