
             

             

              

 

 

 

 
 

 
November wordt vaak als een sombere maand beschouwd. 
Regen en wind steken regelmatig de kop op, de dagen worden 
korter, de nachten langer. Ook herdenken we onze dierbare 
overledenen. Maar het is belangrijk om een goede balans te 
vinden tussen het droevige en het optimistische. Het kan heerlijk 
zijn om even te gaan uitwaaien en je zinnen te verzetten. Of een 
bezoek aan het kerkhof helpt om een verdriet te verwerken. 
Ook de BiB besteedt deze maand extra aandacht aan de ups en 
downs in het leven: zowel troost bij een verlies als het plezier van 
voorlezen komen aan bod.  
 

troost 
koffer 
 

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, maar hoe leg je aan je zoon 
of dochter uit dat hij nooit meer bij oma op bezoek kan gaan?  
In de BiB kan je nu een troostkoffer voor kinderen lenen. Er 
bestaan 2 varianten: een voor kinderen jonger dan 6 jaar en een 
voor kinderen ouder dan 6 jaar. Een troostkoffer bevat niet alleen 
veel boeken over afscheid nemen en verlies, maar ook enkele 
knuffels en een suggestielijst met afscheidsliedjes. Zo heb je een 
houvast tijdens die moeilijke momenten. 
Ook voor volwassenen zijn er twee rouwkoffers. 
Je kan deze materialen aan de balie in de hoofdbibliotheek lenen 
voor een periode van 4 weken. 
 

 

 

Voorlezen, het plezantste kwartiertje van de dag! Zowel voor de 
luisteraar als voor de voorlezer. Het is fantastisch om te zien hoe 
je je publiek in een verhaal kan meeslepen en naar een andere 
wereld voeren. Bovendien prikkelt voorlezen ook het taalgevoel 
van de toehoorders. De ideale combinatie dus van plezier en nut. 
De vrijwillige voorlezers van de BiB trekken er tijdens de 
Voorleesweek (19-27 november) dan ook op uit om in de hoofdbib 
en alle uitleenposten verhalen te vertellen aan de leerlingen van 
de derde kleuterklas en het eerste leerjaar. 
 

voorlezen 

HO 
Maar voorlezen komt niet alleen tijdens de Voorleesweek aan 
bod. Elke zaterdag (10-12 uur) en de laatste woensdag van de 
maand (14-15 uur) kunnen alle kinderen naar een voorlezer 
komen luisteren.  
Ook zijn de roze voorleesrugzakjes in de hoofdbib vernieuwd, met 
onderwerpen zoals seizoenen, eten en drinken en kabouters. 
Bovendien organiseert de BiB op 16 december om 18.30 uur een 
sessie pyjamalezen voor 4- tot 7-jarigen. Gratis inschrijven op 
https://www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de balie. 

https://www.hoogstraten.be/vormingbib


 

Wist jij dat in België iedere overledene in principe donor is, tenzij 
je vooraf kenbaar gemaakt hebt dat niet te willen? In praktijk zal 
de arts overleg plegen met de nabestaanden, maar vaak weten zij 
niet zeker wat de wens van de overledene is. Nochtans redden 
donoren en transplantaties jaarlijks tienduizenden mensen. 
Transplantcoördinator Walter Van Doninck geeft meer inzicht in 
deze wonderlijke, levensreddende wereld. Hij geeft niet alleen 
meer uitleg over de Belgische wetgeving, maar licht ook toe hoe 
Eurotransplant werkt en hoe een donorprocedure verloopt. 
Dinsdag 8 november om 19.30 uur. 3 euro. Inschrijven verplicht 
aan de bibbalie of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib.  
  

boeken 
verkoop 

Interesse in oudere boeken, jeugdboeken, games of cd’s? Kom 
dan zeker naar de boekenverkoop van BiB Hoogstraten. Boeken 
en multimedia kosten 1 euro per stuk. De laatste dag krijg je nog 
50% korting. 
Van zaterdag 12 tot en met 19 november. 
Hoofdbibliotheek: elke dag van 9 tot 12 uur (behalve zondag) 
Uitleenposten: tijdens de openingsuren 
 

 

De hoogmis voor alle boekenliefhebbers komt er weer aan: de 
Boekenbeurs is aan haar 80ste editie toe. De ideale gelegenheid 
om minder bekende werken en populaire bestsellers te 
ontdekken. Deze toppers kan je trouwens in de BiB al snel lenen. 
Sprinters zijn één week na hun verschijningsdatum beschikbaar. 
De uitleentermijn bedraagt twee weken zodat ze niet alleen van 
de drukpers naar de BiB, maar ook van lezer naar lezer spurten. 
Een overzicht van de sprinters bekijk je op de website. 
Op de Boekenbeurs een werk gezien dat de BiB zeker moet 
aankopen? Geef je aankoopsuggestie door aan de balie of mail 
naar hoogstraten@bibliotheek.be. We brengen je op de hoogte 
als het boek aangekocht en helemaal verwerkt is. 
 

dys 
lexie 

Niet iedereen leest even graag. Leesproblemen, zoals dyslexie, 
zijn er een belangrijke oorzaak van. Gelukkig bestaan er 
tegenwoordig heel wat hulpmiddelen om het lezen aangenamer te 
maken. Saskia Boets van de Luisterpuntbibliotheek en Jan Rotier 
van ADIBib vertellen er je alles over. 
Dinsdag 22 november om 20 uur. 3 euro. Inschrijven verplicht aan 
de bibbalie of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib. 

 

BiB in november 
 

 Di. 1 en wo. 2 nov. -  BiB sluit 
 Di. 8 nov. - lezing orgaantransplantatie 19.30 uur 
 Wo. 9 t/m vr. 18 nov. - Detectivespel voor klassen van 1ste 

graad secundair onderwijs 
 Vr. 11 nov. -  BiB sluit 
 Za. 12 t/m za. 19 nov. - Boekenverkoop 
 Wo. 16 nov. - Kinder- en Jeugdjury 13.30 en 15.00 uur 
 Za. 19 t/m zo. 27 nov. - Voorleesweek 
 Di. 22 nov. - infoavond dyslexie 20.00 uur 
 Ma. 28 nov. - Belgische landwijnen (volzet) 
 Ma. 28 nov. - Boekenbabbel Disclaimer 20 uur 
 Wo. 30 nov. - voorleesuurtje 14-15 uur 

 

 
 

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