Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

Fototentoonstelling Erfgoedbibliotheken
1 maart - 15 april - Tijdens de openingsuren van de bib
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
In een 30-tal foto’s geeft de Brusselse fotograaf Lieven Tavernier ons een beeld van de collecties van
12 Vlaamse erfgoedbibliotheken en van het werk dat daar verricht wordt. O.a. prachtig versierde
handschriften en kostbare incunabelen (boekdrukkunst tussen 1440 en 1501), historische
krantencollecties, prenten en zelfs al e-books worden getoond. De fotograaf laat ons zien hoe
bibliotheekmedewerkers zorg dragen voor ons gedrukt, geschreven en gedigitaliseerd erfgoed. Hij toont
ons een aantal van de schatten die deze bibliotheken bezitten en hoe men de collecties tracht te
beschermen tegen de tand des tijds. Daarnaast ook interieurbeelden van de gebouwen waar deze
verzamelingen zich bevinden.
Informatie en organisatie: IveBiC i.s.m. de Vlaamse erfgoedbibliotheek en Provincie Antwerpen |
toegang gratis

Feest in de bib!
Woensdag 14 maart - 14 tot 16 uur
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Van 10 tot 25 maart viert Vlaanderen de jeugdboekenweek, ditmaal onder het thema “Dieren”. Zoals elk
jaar komen er in die periode tijdens de schooluren heel wat bekende illustrators en auteurs over de
vloer van onze bibliotheek.
Daarnaast is er woensdagnamiddag 14 maart weer een feest in de bib! Kinderen van 4 tot 12 jaar
worden hartelijk uitgenodigd voor een optreden in de uitleenruimte van de bib. Daarna gaan we samen
gezellig pannenkoeken eten boven, in de vergaderlokalen boven de bib.
Informatie en organisatie: IveBiC | € 2

Onze kinderen veilig online
Dinsdag 24 april 2012 - 19.30 uur
Bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, te chatten, informatie
op te zoeken voor een huistaak,… Maar het internet is niet altijd een veilige plaats.
Deze vormingsavond informeert ouders over de problemen die kinderen op het internet kunnen
tegenkomen en over het voorkomen ervan.
Een multimediapresentatie toont hoe kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met surfen,
gamen, chatten, netwerken,… Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun
internetgebruik? De aanwezigen ontvangen opvoedingstips en algemene tips.
Informatie en organisatie: Gezinsbond Hemiksem en Schelle i.s.m. IveBiC | € 1 (een consumptie
inbegrepen), vooraf inschrijven

Fundels – Prentenboeken op computerscherm
Woensdag 25 april – 14 uur
Bibliotheek Hemiksem - Schelle
De bibliotheek is vorig jaar gestart met een nieuw soort materiaal voor kleuters: fundels. Dit zijn
bestaande prentenboeken die in een geanimeerde versie op computer vertoond worden. Om de fundels
te kunnen gebruiken, is er een fundel-lezer nodig, die de bibliotheek ook ter beschikking stelt.
Er zijn handleidingen verkrijgbaar. Maar om de koudwatervrees weg te nemen, organiseert de bib
tijdens de digitale week voor de tweede keer een oefensessie voor ouders en kleuters.
Kom zeker eens langs!
Informatie en organisatie: IveBiC | gratis, wel vooraf inschrijven

De bib leest voor aan kinderen
Woensdagen 21 en 28 maart, 18 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni – 15 uur
Bibliotheek Hemiksem - Schelle
De bibliotheek heeft twee voorleesjuffen, Christine en Lut. Twee keer per maand op woensdag om 15
uur 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
15 uur 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
verplicht.
Informatie en organisatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle | woensdagnamiddag
15 - 16 uur | gratis, maar vooraf reserveren noodzakelijk

U kunt 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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