
             

             

              

 

 

 

 
 

 
 
 

 

De snelle digitale evoluties bieden de BiB tal van extra 
mogelijkheden om haar dienstverlening te verbeteren. Onder 
andere is het nu mogelijk om online in te schrijven voor lezingen. 
Maar dat is niet de enige vernieuwing in de BiB: sinds 19 
september leidt bibliothecaresse Nelle Duerinck de bibwerking in 
goede banen. Deze frisse wind betekent echter niet dat je onze 
vertrouwde sterktes moet missen. De BiB blijft de plaats bij uitstek 
voor ontspanning, informatie, vorming en ontmoeting. De 
Verwendag als start van de Bibweek is daarvan het perfecte 
voorbeeld: we geven meer uitleg bij een aantal digitale 
bibdiensten, terwijl je van een heerlijke tas koffie of thee met een 
hapje geniet. 
 

BiB 
week 
 

Dit jaar valt de Bibliotheekweek samen met de Digitale Week. Het 
ideale moment dus om de vele mogelijkheden rond digitale 
informatie en ontspanning te (her)ontdekken. Je kan de hele week 
tijdens de openingsuren familiegames uitproberen. Ook de 
computerlessen van Digidak gaan opnieuw van start. Een 
overzicht van de beschikbare plaatsen vind je op hun website.  
In de loop van deze feestelijke week kan je aan verschillende 
workshops en lezingen deelnemen. De workshop Phoneography 
is al uitverkocht, maar sluit gerust aan bij de lezingen over de 
uitdagingen van nieuwe media voor kinderen en over 
technologische uitvindingen die op termijn misschien dagelijkse 
kost zijn. 
 

 

 

Houd jij een lijstje bij van boeken die je hebt gelezen en/of nog 
graag wil lezen? Of ben je benieuwd wat er de voorbije week over 
Hoogstraten in de krant verschenen is? Dit kan allemaal via Mijn 
Bibliotheek. Ontdek deze en nog tal van andere interessante 
digitale bibdiensten tijdens de Verwendag. 
Kinderen maken die dag kennis met de driedimensionale 
tekeningen van Quiver en Fundels, bewegende prentenboeken. 
Alle bezoekers krijgen ook een passend geschenkje. 
Zaterdag 8 oktober van 9 tot 12 uur; gratis; niet inschrijven. 
 

kinderen 

online 

Facebookvrienden, snel info opzoeken op Wikipedia, filmpjes van 
je favoriete voetbalclub bekijken … de digitale vernieuwingen 
verruimen de leefwereld van kinderen. Maar ze brengen ook 
risico’s mee, zoals sociaal isolement en cyberpesten.  
Bart Degryse van het VCOK schetst je een genuanceerd beeld 
van de kansen, uitdagingen en gevaren van digitale media.  
Maandag 10 oktober om 20 uur – 3 euro – inschrijven in de BiB of 
via https://www.hoogstraten.be/vormingbib.  

http://www.digidak.be/digidak-hoogstraten-bibliotheek
https://www.hoogstraten.be/vormingbib


 

Je leest en hoort overal over nieuwigheden zoals smartwatches, 
zelfrijdende auto’s, 3D-printen en virtual reality. Maar welke 
invloed hebben ze op ons dagdagelijks leven? Je komt het 
allemaal te weten in onze workshop Toekomsttechnologie. Niet 
enkel theoretische uitleg, maar ook de mogelijkheid om een 
aantal gadgets en nieuwe technologieën uit te testen. 
Dinsdag 18 oktober om 19.30 uur – 3 euro – inschrijven in de BiB 
of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib. 

wijzer 
in de 

BiB 

Wie heeft de boekenreeks over Septimus Heap geschreven? Op 
welke filmfiguur is Anthony Horowitz’ personage Alex Rider 
gebaseerd? Het zijn maar enkele van de vragen die de leerlingen 
van het zesde leerjaar tijdens de Bibwijzer oplossen. Tijdens deze 
speelse bibverkenning leren de kinderen informatie opzoeken in 
de bibcatalogus en andere databanken als voorbereiding op het 
middelbaar onderwijs. Als afsluiter en beloning vertelt een van 
onze voorlezers een spannend of grappig verhaal. 
Wees dus niet verbaasd als je tijdens de Koffiekrant in de BiB 
kinderen met een opdrachtenboekje ziet rondlopen. 
 

kinder 

jury 

Verdwijnen in de fantasiewereld van boeken is zalig, maar het 
wordt nog leuker als je die belevenissen deelt. Daarom 
organiseren we de Kinder- en Jeugdjury voor kinderen en 
jongeren van 10 tot 16 jaar. Deze groep wordt nog eens volgens 
leeftijd onderverdeeld: 10-12, 12-14 en 14-16 jaar. Elk jurylid leest 
acht boeken. Viermaal komt de jury op woensdagnamiddag 
samen om twee boeken te bespreken. Daarna stelt elk jurylid zijn 
eigen top 8 samen. Tijdens een feestelijke slot worden de 
winnaars bekendgemaakt. 
Interesse? Kom naar de infosessie op woensdag 5 oktober om 
13.30 uur. 
 

 

Natuurlijk kan niet alleen de jeugd aan een leesgroep deelnemen, 
ook volwassenen krijgen uitgebreid de kans om over boeken te 
praten. De avondgroep van onze Boekenbabbel bespreekt dit 
najaar het oorlogsdrama Als je het licht niet kunt zien en de thriller 
Disclaimer. De namiddaggroep verdiept zich in de Napolitaanse 
bestseller De geniale vriendin en het subtiele Ik zag een man.  
Op de bibwebsite vind je ook een handig overzicht van titels die 
de Boekenbabbelaars aanraden. Door op de titel te klikken, kan je 
meteen nakijken of het boek aanwezig is. Als het uitgeleend is, 
kan je het online reserveren. 
 

 
BiB in oktober 
 

 Tot en met do. 6 oktober Bibwijzer voormiddag 
 Ma. 3 oktober Boekenbabbel Als je het licht niet kunt zien 

20 uur 
 Wo. 5 oktober infosessie Kinder- en Jeugdjury 13.30 uur 
 Do. 6 oktober Boekenbabbel De geniale vriendin 14 uur 
 Za. 8 oktober start Bibliotheekweek met verwendag 9-12 

uur 
 Ma. 10 oktober De leefwereld van kinderen nu, online en 

offline 20 uur 
 Di. 11 oktober workshop Phoneography: uitverkocht 
 Di. 18 oktober workshop Toekomsttechnologie 19.30 uur 
 Wo. 26 oktober voorleesuurtje 14-15 uur 

 
 

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

 

https://www.hoogstraten.be/vormingbib
http://hoogstraten.bibliotheek.be/artikel/boekenbabbeltips
mailto:hoogstraten@bibliotheek.be

