Intergemeentelijke Bibliotheek
IveBiC Hemiksem - Schelle

Boekenverkoop in de bib: Sinds vorige zomer verkoopt de bib oude cd’s en dvd’s. Vanaf
maandag 16 april zullen er in plaats van cd’s en dvd’s 3 maanden lang boeken verkocht worden. Na 3
maanden verkopen we opnieuw cd’s en dvd’s. Zo lang de voorraad strekt wisselen we de verkoop van
boeken en cd’s en dvd’s af.
Kom zeker eens kijken. Er zit vast nog iets tussen dat je interesseert!
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek Hemiksem-Schelle, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Tijdstip: Vanaf maandag 16 april

De bib leest voor aan kinderen
Woensdagen 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

De schatten van vlieg

Tijdens de zomervakantie zullen jouw kinderen opnieuw veel vrije tijd hebben.
62 dagen die gevuld kunnen worden met leuke activiteiten! Vlieg hoopt natuurlijk dat er
ook wat cultuur tussen zit.
Ken jij Vlieg eigenlijk al? Vlieg is het maffe insect dat kinderen tot 12 jaar op een speelse manier
warm maakt om aan cultuur te doen. Vlieg doet dit onder andere door acties te organiseren tijdens de
vakantieperiodes. In 2012 herhalen we voor de derde keer de succesvolle formule met de schatkisten
en kunnen kinderen op zoek gaan naar de schat van Vlieg.
Kom tussen 2 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bib en doe mee met onze superleuke
vliegactie! Je kunt er een leuke verrassing mee winnen!

Nieuwe songbooks in de bib: De bib heeft haar collectie songbooks aangevuld. Ben je
muzikant of wil je muziek leren spelen, kom dan zeker eens een kijkje nemen. Hier alvast een greep uit
het aanbod: Dire Straits, Greenday, Jazz ballads, Bart Peeters, Eva Cassidy, Robbie Williams, Norah
Jones, Coldplay, The Sound of Music, Santana, Katie Melua,…

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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