
             

             

              

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 De school zit erop. Het bibteam wenst alle ouders en kinderen 
een fijne leesvakantie. 
Een sprankelende afsluiter van dit leesjaar kunnen beleven op de 
gemeentelijke basisschool. De kinderen werkten er het hele 
schooljaar rond “Lezen is… dromen met je ogen open!” Uit dit 
leestraject groeiden 10 boeken met de belevenissen van hun 
leesmascotte, Bolleke beer. Alle verhalen werden geschreven 
door zesdeklassers. De andere kinderen illustreerden de 
verhalen. Dit traject werd voorgesteld aan het publiek. Zo gaat 
Bolleke op vakantie, naar zee, viert carnaval, werkt in de tuin… 
Het mooie van dit traject is zeker dat het zo breed werd gedragen 
door alle kinderen en leerkrachten. De 10 boeken die eruit 
voortkomen, zullen in de BiB kunnen worden geleend. We zijn er 
heel fier op ze in onze collectie te hebben. Bedankt.  
 

 

zomer 
tips 
 

 

Volledig relax in een hangmat in de tuin, ontspannen in je zetel 
thuis of onderweg naar een leuke vakantiebestemming … de 
zomer is het ideale moment om te lezen. De enige moeilijkheid: 
kiezen uit het enorme aanbod. Daarom geeft de BiB je heel wat 
leuke zomertips. In de catalogus vind je zowel suggesties voor 
een lekker dessert of een heerlijke cocktail als spannende, 
literaire en romantische verhalen. Voor ieder wat wils dus. 
Ook tijdens het Vat van ’t stad op Den Dijk doe je leesinspiratie 
op. De BiB zorgt op 8 juli voor een ruim aanbod voor kinderen en 
volwassenen. Twee medewerkers staan paraat om al je vragen te 
beantwoorden. 

lange 
vakantie 

 
Voor mij zit de BiB zit er bijna op na 33 jaar. Even vakantie. 
Daarna nog werken tot midden augustus. Ik kan met veel appetijt 
terugkijken op die lange loopbaan. Het was boeiend om voor 
Hoogstraten te werken als bibliothecaresse. Een uitdaging om 
een team van gedreven medewerkers te begeleiden. Samen 
hebben we een hele weg afgelegd. Van enkele klaslokaaltjes tot 
een goed functionerende hoofdbib met 5 uitleenposten.  
Van losse lezingen tot een meerjarenplanning tot 2020.  
Van loutere leenbibliotheek tot een vormings- en infopunt.  
Het was een boeiende job. Ik hoop dat enkelen van jullie nog 
even binnenwippen in de BiB of op mijn kantoor om afscheid te 
nemen of herinneringen op te halen. Welkom.  
 

http://hoogstraten.bibliotheek.be/artikel/zomersuggesties


 

 
Op onze Pinterestpagina bekijk je nu ook een bord rond educatie. 
Op zoek naar een vorming voor jezelf, privé of professioneel, wil 
je meer informatie over het aanbod of lessen volgen … Inspiratie 
genoeg op dit nieuwe bord. 
Neem zeker ook eens een kijkje op de andere borden. Je vindt er 
tips voor zomerse boeken, toplijsten van geleende films en 
boeken en tips voor de leukste leesplekjes.   
Nog geen Pinterest-ervaring? Maak snel en eenvoudig een 
account aan. Wij durven te wedden dat je niet genoeg krijgt van 
het pinnen en repinnen. 
 

website 

HO 
 
De website van stad Hoogstraten steekt in een heel nieuw 
kleedje, maar het adres blijft hetzelfde: www.hoogstraten.be.  
Ook de bibliotheek heeft haar stek op de nieuwe website: 
www.hoogstraten.be/bibliotheek. Je vindt er alle informatie over 
de BiB, opgedeeld in 6 grote categorieën: praktische informatie, 
het aanbod, de digitale BiB, BiB op maat, levenslang leren en het 
bibliotheekbeheersorgaan. In augustus plaatsen we ook het 
vormingsaanbod voor het najaar online en krijg je de mogelijkheid 
om je online in te schrijven. 
Neem zeker eens een kijkje. 
 

 
voorlezers 

gezocht 
 
Wist je dat er tijdens het schooljaar elke zaterdagvoormiddag in 
de BiB van Hoogstraten voorgelezen wordt? Kinderen kunnen 
genieten van deze voorleesmomenten tussen 10 en 12 uur. Ook 
elke laatste woensdag van de maand genieten de kinderen van 
een spannend, avontuurlijk of ontroerend voorleesverhaal. Deze 
superleuke momenten dragen bij aan de taalontwikkeling en 
fantasie van de kinderen. 
Lees jij graag voor aan je kinderen of kleinkinderen? Vind jij 
voorlezen superleuk en zou je graag het voorleesteam mee 
versterken ? Aarzel niet en neem contact op via 
hoogstraten@bibliotheek.be. 
 

BiB 
sluit 

 
Wil je op vakantie je favoriete lectuur meenemen? Of heb je graag 
een luisterboek om de kinderen in de auto bezig te houden? 
Maak gebruik van de vakantieregeling van de BiB, waardoor je 
een dubbele uitleentermijn krijgt. Boeken, strips en tijdschriften 
leen je maximum 8 weken, multimedia 4 weken. In de hoofdbib 
vraag je deze speciale regeling aan de balie. 
Ook wij gaan er even tussenuit. De hoofdbib is van maandag 11 
tot en met donderdag 21 juli gesloten. Een overzicht van de 
sluitingsdagen van alle locaties vind je op de catalogus. 
 

 
 
Wil je BIB-e-ZINE via mail ontvangen, meld je bij de bibbalie of 
mail naar hoogstraten@bibliotheek.be. 
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