
             

             

              

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
Wist je dat aardbeien verrassend werken op je huid, op je tanden, 
voor je ogen en voor je hart. Ze hebben een prima invloed op je 
ademhaling. Ze maken je jonger en gelukkiger.  
En natuurlijk zijn ze heerlijk als dessert met chocolade... of puur… 
Je vindt in het zomerse BiB-e-ZINE voedingstips via onze 
Pinterestpagina zomerleessuggesties, spannende kijktips, een 
EK-voetbalwedstrijdje en info over de zomerverkoop van romans. 
Bovendien staan er verrassende valiesjes klaar voor de bibjuffen 
en meesters voor een extra leeszomer.  
Vraag je vakantieverlenging in juni indien je lang gaat reizen En ja 
ook wij sluiten enkele dagen in juli.  

 

zomer 
suggesties 
 

 

Met de eerste junidagen ruiken we de vakantie al! Onze BiB feest 
mee op ’t Vat van de Stad en brengt een hele lading 
ontspannende lectuur naar ‘den Dijk’.  
Laat je kinderen tussen het ravotten door even op adem komen 
met een strip van F.C. De Kampioenen of Voetbalgek, snuister 
zelf in inspirerende boeken over zomerse cocktails of frisse 
desserten of plan alvast je daguitstapjes met zo’n handige dicht-
bij-huisgids! Je moet trouwens niet op het Vat wachten om 
inspiratie op te doen; neem al een kijkje in onze catalogus. 
Dankzij je BiB wordt de zomer 2016 top!  

  

 
Geen zomergevoel, maar wel zin in spanning en sensatie? Kom 
dan zeker naar de BiB want juni is de maand van de spannende 
boeken en films. Enkele aanraders: de politieroman De 
hondenman (Toni Coppers), de Leuvense thriller Voor wie de klok 
slaat (Jo Claes) en het historische Als de adelaar jaagt (Simon 
Scarrow). Of kies een spannende film zoals The black dahlia of 
Gone girl. Voor wie niet kan kiezen is Esther Verhoefs Rendez-
vous een oplossing: in de BiB vind je zowel het boek als de film. 
Als je nog meer inspiratie zoekt, neem dan zeker eens een kijkje 
in de lijst op onze catalogus. 

verrassende 

valies 

 
46 leerkrachten van de Hoogstraatse basisscholen halen eind juni 
hun vakantievaliesje op. Zij schreven zich in voor het project 
“Verrassingen in je valies”. Door dit leesbevorderend project 
krijgen de leerkrachten een valiesje met daarin vijf recente, 
kwalitatieve jeugdboeken. Tijdens hun vakantie lezen zij de 
boeken. Elke leerkracht bezorgt de BiB na zijn vakantie een foto 
van zichzelf met zijn of haar favoriete boek. Hun leerlingen 
ontdekken in september op een speciale thematafel in de BiB de 
boeken en foto van hun leerkracht. Zo krijgen de kinderen zin om 
de favoriete boeken van hun juf of meester te lezen en de 
leerkrachten leren andere jeugdboeken kennen.  

http://hoogstraten.bibliotheek.be/artikel/zomersuggesties
http://hoogstraten.bibliotheek.be/artikel/maand-van-het-spannende-boek


 

 
Begin april ging onze eigen Pinterestpagina online. 
Deze week lanceerden we een aantal nieuwe borden. Op het 
bord “Vakantie-inspiratie” vind je naast foto’s van dromerige 
stranden ook lijsten met boeken over “Wandelen in Vlaanderen”. 
Eens op vakantie kan je eindelijk eens de tijd nemen om een boek 
te lezen. Tips voor zonnig leesvoer vind je op het bord “Zomerse 
boeken”. In aanmaak zijn borden over het EK-voetbal en over 
educatie. In de toekomst zullen we hier ook meerdere foto’s van 
onze (jeugd)activiteiten plaatsen. 
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.  

 
wedstrijdje 

EK 
 
In kranten en tijdschriften, op televisie, online … je merkt overal 
dat de voetbalkoorts stijgt naarmate het EK dichterbij komt. 
Natuurlijk hopen we dat de Rode Duivels een knappe prestatie 
neerzetten, maar wat denk jij? Welk resultaat behalen ze in hun 
openingsmatch? Wie wordt Europees kampioen? 
Doe mee aan de BiBwedstrijd en maak kans op een toffe 
voetbalprijs. Tot en met zaterdag 11 juni kan je online of in de BiB 
deelnemen. Aan de voetbalstand en aan de balie liggen 
wedstrijdformulieren. 

boeken 
verkoop 

 
Als afsluiter van een actief voorjaar vol extra activiteiten 
organiseert BiB Hoogstraten een grote boekenverkoop. In de 
hoofdbib vind je romans voor volwassenen, jeugdboeken 
tijdschriftenpakketten, dvd’s, cd’s en games. Ook de uitleenposten 
zijn een bezoekje waard, maar daar worden geen multimedia 
aangeboden. 
Van zaterdag 11 tot en met zaterdag 18 juni. In de hoofdbib 
dagelijks van 9 tot 12 uur (behalve zondag); in de uitleenposten 
tijdens de openingsuren. Boeken en multimedia 1 euro; 
tijdschriftpakketten 2 euro. 

BiB 
sluit 

 
Wil je zonder zorgen op reis gaan, vraag een vakantieregeling in 
de BiB. Boeken, strips, luisterboeken en tijdschriften kan je langer 
lenen, tot maximum 8 weken. Ook voor dvd’s, cd’s en games is 
een speciale regeling mogelijk. Je leent multimedia maximaal 4 
weken. In de hoofdbib leen je niet aan de zelfuitleentoestellen, 
maar je gaat met je materialen naar de balie. 
Ook wij gaan er in juli en augustus even tussenuit. De hoofdbib 
sluit van 11 tot en met 21 juli, voor de informatie over de 
uitleenposten kan je op de website terecht. 

 

 
 

 
BiB in juni 
 

 Do. 2 juni deelname BiB aan infomarkt anderstaligen in 
stadhuis 19 uur 

 Do. 2 juni tweede sessie theaterworkshop 19.30 uur 
 Di. 7 juni workshop origami lampenkap maken 19.30 uur 

VOLZET 
 Vr. 10 juni BiB sluit (gemeentelijke sportdag) 
 Za. 11 t/m za. 18 juni Boekenverkoop 
 Wo. 22 juni voorleesuurtje 14 uur 

 
 
Wil je BIB-e-ZINE via mail ontvangen, meld je bij de bibbalie. 

 

http://www.pinterest.com/bibhoogstraten
http://bibliotheek.hoogstraten.be/bibliotheek-adressen-en-openingstijden.html
http://bibliotheek.hoogstraten.be/sluitingsdagen-bibliotheek.html

