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!

NIEUWS:
- NIEUW E-MAILADRES:
De bib heeft een nieuw e-mailadres! Heb je vragen i.v.m. reservaties, verlengingen, geleende
materialen, activiteiten enz.? Stuur ons dan een mailtje op het volgende adres:

bibliotheekbalie@ivebic.be

De bib leest voor aan kinderen! Voorlezen doet kinderen groeien.
SCHRIJF JE NU IN!
Waar? In de bib.
Wanneer? Woensdagnamiddagen 10 en 24 november, 1 en 15 december, telkens om 15u.
In december zijn de nieuwe data voor 2011 bekend!
Info en inschrijvingen: -Bibliotheek Hemiksem – Schelle, Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem,
03 288 27 40, bibliotheekbalie@ivebic.be
-Cultuurdienst Hemiksem – Schelle, gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55, 03 871 98 59,
cultuur@ivebic.be

NIEUW IN DE BIB:
- ANWB taalkit: Ben je onderweg naar je vakantiebestemming en wil je snel nog iets van de taal
leren? Dan is de ANWB taalkit met geïllustreerde gids en audio-cd het ideale hulpmiddel. De
taalgids omvat belangrijke woorden en zinnen, de fonetische weergave van woorden, afbeeldingen
van alledaagse gebruiksvoorwerpen, een uitgebreide menukaart en een woordenboek.
- De laatste liefde van mijn moeder – Dimitri Verhulst: De jaren tachtig van de vorige eeuw, men
heeft nog geen term voor een nieuw samengesteld gezin. Over hen die het leven anders en elders
wensen te proberen wordt gesproken als over hoeren en bedriegers.
Martine, eindelijk gescheiden, vraagt zich af of nu zal blijken of zij alsnog gemaakt mag zijn voor het
geluk. We volgen haar tijdens de eerste vakantie die ze doorbrengt met haar minnaar en Jimmy,
haar elfjarige zoon die zich ineens opgescheept ziet met een deugdzame stiefvader en zich een
verrader voelt ten aanzien van zijn echte vader. Stilaan wordt duidelijk dat de dag onafwendbaar is
waarop Martine zal moeten kiezen tussen haar geliefde en haar kind.

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

Intergemeentelijke Bibliotheek Schelle – Hemiksem
Heuvelstraat 111 – 117 2620 Hemiksem tel: 03 288 27 40 – bibliotheekbalie@ivebic.be
www.ivebic.be

