
             

             

              

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
“Een bibliotheek om zelf te hebben, vooral wanneer je buiten 
woont” Beter uitdrukken dan Flaubert kan ik het niet. 
Dit was tijdens mijn bibliothecarisloopbaan van 1983-2016 mijn 
leitmotiv voor de uitbouw van de BiB in Hoogstraten.  
Mijn job zit er bijna op. Vanaf 1 september is er pensioen. 
Gelukkig is ook de opvolging verzekerd. Met gerust hart kan ik de 
Bib nu aan mijn gedreven team overlaten. 
Ik wil alle bibliotheekgebruikers, het Stadsbestuur, de met ons 
samenwerkende partners, onze vrijwilligers en medewerkers van 
harte danken voor hun vertrouwen, inzet en enthousiasme. Ook 
dankzij hen kon ik dit werk zo lang met gedrevenheid en plezier 
volhouden. Vaak vroegen mensen me aan de balie of ik al die 
boeken zelf had gelezen… De laatste jaren was ik nog zelden aan 
de uitleenbalie. Bibliotheekwerk is teamwerk. 
Mijn job was vooral organisatie en planningswerk geworden. Dit 
had veel te maken met meerjarenbeleidsplanning, uitbouw van 
digitale bibliotheek en personeelsbeleid. Hier zien jullie in een 
fotojournaal enkele taken van een bibliothecaris van al die jaren.  
  

vorming 
najaar 

 
Zin om in een ontspannen sfeer bij te leren en mensen met 
dezelfde interesses te ontmoeten? Neem dan eens deel aan een 
van de vele vormingsactiviteiten die BiB Hoogstraten organiseert. 
Dit najaar kom je onder andere meer te weten over Belgische 
wijn, hulpmiddelen bij dyslexie en orgaantransplantatie. Of je kan 
creatief aan de slag met oude kledij. Tijdens de Bibliotheekweek 
ontdek je de digitale BiB, technologische vernieuwingen zoals 
virtual reality en 3D-printen en leer je hoe je met je smartphone 
geslaagde foto’s maakt. 
Houd de bibwebsite en Facebookpagina in het oog om op de 
hoogte te blijven. 
 

boeken 
babbel 
najaar 

 
Een boek lezen kan leuk zijn, interessant, ontspannend, leerrijk, 
…maar dat boek met anderen bespreken zorgt voor nog een 
extra dimensie. Daarom organiseert BiB Hoogstraten twee 
leesgroepen. Dit najaar bespreken we Als je het licht niet kunt 
zien (Anthony Doerr), Disclaimer (Renée Knight), De geniale 
vriendin (Elena Ferrante) en Ik zag een man (Owen Sheers).  
Zowel aan onze namiddagtafel als in onze avondgroep hebben 
we nog een plaatsje vrij. Interesse? Meld je aan de bibbalie of via 
hoogstraten@bibliotheek.be.  

https://www.facebook.com/BiBHoogstraten/photos/?tab=album&album_id=1067181159997166
mailto:hoogstraten@bibliotheek.be


week 
koffie
krant 

Op 1 september start een nieuw Koffiekrantjaar. Je kan dan 
opnieuw elke weekdag van 9 tot 12 uur in de hoofdbib de krant 
lezen, de computers in de leeszaal gebruiken of opzoekwerk 
doen, terwijl je van een heerlijke tas koffie geniet. Of maak een 
praatje met de andere bibbezoekers. 
Naar goede gewoonte starten de Koffiekrantvrijwilligers hun 
nieuwe jaar met een feestweek. Kijk alvast uit naar de heerlijke 
pannenkoeken die ze de eerste dag maken. Nog tot en met 
woensdag 7 september staat er elke weekdag in de voormiddag 
een heerlijke verwenkoffie voor je klaar en krijg je een origineel 
handgemaakt geschenk. Bovendien is tijdens die startweek de 
koffie gratis. 
Kom dus zeker eens langs, je bent van harte welkom. 
 

afscheid 

Elie 

 
De naaste medewerkers namen al afscheid eind juni. Ze deden 
dit met een heerlijke zelfgemaakte lunch op het voorplein van de 
hoofdbibliotheek in de Lindendreef. Op de Facebookpagina vind 
je een klein fotoverslag van de laatste personeelsvergadering en 
het afscheidsfeestje. 
Eerlijk gezegd: “Het is best moeilijk afscheid nemen van zo’n fijne 
job en gedreven team medewerkers en vrijwilligers.”  
Hoop van harte dat dit geen definitief afscheid is. Maar het begin 
van een open communicatie via de vele sociale media die er nu 
voorhanden zijn. En natuurlijk blijf ik bibliotheekgebruiker.  
 

BiB 
sluit 

 
Nog een reisje gepland? Vraag een vakantieregeling in de BiB. 
Boeken leen je dan maximum 8 weken, multimedia 4 weken. 
In de hoofdbib doe je dit aan de balie, niet aan de zelfuitleen. 
BiB Hoogstraten is in augustus trouwens nog een aantal dagen 
gesloten. De hoofdbibliotheek sluit enkel maandag 15 augustus, 
een overzicht van de sluitingsdagen van de uitleenposten vind je 
op de website. 
 

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

 

https://www.facebook.com/BiBHoogstraten/photos/?tab=album&album_id=1067179823330633
http://hoogstraten.bibliotheek.be/artikel/sluitingsdagen35
mailto:hoogstraten@bibliotheek.be

