
             

             

              

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

September, voor velen een nieuwe (her)start: voor de eerste keer 
naar school, de vakantiekoffers opbergen en opnieuw aan het 
werk gaan, … Ook voor BiB Hoogstraten begint een nieuw 
hoofdstuk. Na 33 jaar nemen wij afscheid van bibliothecaresse 
Elie L’Hoyest, die van een welverdiend pensioen geniet. Op 19 
september verwelkomen we haar opvolgster Nelle Duerinck.  
Maar natuurlijk blijft de BiB voor jou de ideale plaats voor 
informatie, ontspanning, vorming en ontmoeting. De dagelijkse 
Koffiekrant in de voormiddag, de wekelijkse voorleesuurtjes op 
zaterdag en de lessen van Digidak gaan weer van start. Ook kan 
je weer heel wat interessante vormingen volgen. Het programma 
vind je op https://www.hoogstraten.be/programmavormingbib.  

week 
koffie
krant 

 
Gisteren al van een heerlijke pannenkoek in de BiB genoten? De 
vrijwilligers zetten hun 12de Koffiekrantjaar feestelijk in. 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. 
De rest van het jaar ben je natuurlijk van harte welkom om elke 
weekdag van 9 tot 12 uur in de hoofdbib de krant te lezen, de 
computers in de leeszaal te gebruiken of opzoekwerk te doen, 
terwijl je van een heerlijke tas koffie geniet. Of maak een praatje 
met de andere bibbezoekers. 
Kom dus zeker eens langs, je bent van harte welkom. 

verrassende 

valies 

 
46 leerkrachten van de Hoogstraatse basisscholen namen een 
BiBvaliesje met vijf recente, kwalitatieve jeugdboeken mee op 
vakantie. Elk van hen bezorgt de BiB deze maand een foto van 
zichzelf met zijn of haar favoriete boek. Ondertussen stromen de 
vaak zeer creatieve beelden binnen. Zo promoot een van de 
leraren het boek “Cadeautjes in de lucht” vanuit een hoge boom. 
Hun leerlingen ontdekken op een speciale thematafel in de BiB de 
boeken en foto van hun leerkracht. Zo krijgen zij zin om de 
favoriete boeken van hun juf of meester te lezen en de 
leerkrachten leerden minder bekende jeugdboeken kennen. 

gezocht: 
voorlezers 

 
Kinderen zijn opnieuw van harte welkom op het wekelijkse 
voorleesuurtje op zaterdag (10-12 uur) en het maandelijkse uurtje 
op woensdag (14-15 uur). Deze superleuke momenten dragen bij 
aan de taalontwikkeling en fantasie van de kinderen. 
Lees jij graag voor aan je kinderen of kleinkinderen? Vind je 
voorlezen superleuk? Zou je graag het voorleesteam versterken? 
Neem snel contact op via hoogstraten@bibliotheek.be. 

https://www.hoogstraten.be/programmavormingbib
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inschrijven 

vorming 

Wil je deelnemen aan een lezing of cursus die de BiB 
organiseert? Voor de meeste vormingen moet je vooraf 
inschrijven. Dat kan nog steeds aan de balie in de hoofdbib of in 
een van de uitleenposten, maar je kan dit ook van thuis uit doen. 
Je surft naar https://www.hoogstraten.be/vormingbib. Je krijgt een 
overzicht van de gratis activiteiten waarvoor je niet moet 
inschrijven en je kan tickets voor de andere activiteiten bestellen . 
Je klikt bij de lezing die je wil volgen op de groene knop “Koop”. 
Je vult het aantal tickets in dat je wil bestellen en daarna je naam, 
mailadres en  telefoonnummer. Betalen kan met je bank- of 
kredietkaart. 
Heb je vragen? Neem gerust contact op met de BiB. 
 

mode 
koningin 

 

Ligt er achter in je kleerkast iets te wachten op een tweede jeugd?  
Breng die oude trui, rok, broek, T-shirt of tas mee naar deze 
workshop! We blazen er nieuw leven in.  
Tijdens de eerste sessie krijg je uitleg over verschillende 
recyclagetechnieken. We bekijken wat je hebt meegebracht en 
bestuderen de mogelijkheden. Tijdens de twee volgende sessies 
gaan we echt aan de slag. Flocken, naaien, bedrukken, kleuren, 
studs, stof of leer,… de mogelijkheden zijn oneindig.  
Cursus in 3 sessies op ma. 19 en 26 september en 3 oktober om 
19.30 uur; 15 euro; vooraf inschrijven verplicht. Max. 8 personen. 
 

info 
dementie 

 

Elke 4 seconden krijgt iemand ter wereld de diagnose van 
dementie. Niet alleen ouderen, maar ook jonge mensen kunnen 
door deze ziekte getroffen worden. Voor hun omgeving is het 
vaak moeilijk om daarmee om te gaan. 
Op zaterdag 24 september van 10 tot 12 uur kan je met al je 
vragen terecht bij Marleen Jooris, vrijwilligster van de Alzheimer 
Liga. Ze geeft meer uitleg en biedt je een aantal interessante 
brochures aan. 
Ook kan je een kijkje nemen in een selectie van boeken vol 
informatie, zowel wetenschappelijk als luchtig benaderd. 
 

BiB 
week 

 

Door de digitale vernieuwingen krijgen BiBklanten heel wat extra 
mogelijkheden zoals van thuis uit verlengen, keuzelijsten maken 
en het krantenarchief GoPress raadplegen. Dat is echter niet altijd 
zo vanzelfsprekend, dus kan je op zaterdag 8 oktober meer uitleg 
over al deze vernieuwingen krijgen.  
Ook tijdens de rest van de BiBweek staat het digitale centraal: 
leren fotograferen met je smartphone, de leefwereld van de 
kinderen online, virtual reality, 3D-printen,… Meer info op 
https://www.hoogstraten.be/programmavormingbib.  
 

 

 

BiB in september 
 

 Do. 1-wo. 7 september Week van de Koffiekrant 9-12 uur 
 Za. 3 september start wekelijks voorleesuurtje 10-12 uur 
 Vr. 16 september inschrijvingen Digidak 9-12 uur 
 Ma. 19 september start cursus Modekoningin of 

recyclagewonder 19.30 uur 
 Za. 24 september info dementie 10-12 uur 
 Wo. 28 september voorleesuurtje 14-15 uur 
 Do. 29 september - 6 oktober Bibwijzer voor 6de leerjaar 

 

 
 

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