
             

             

              

 

 

 

 
 

 
Dit is het laatste BIB-e-ZINE van het jaar, maar dat betekent niet 
dat we al aan uitbollen denken. Je kan dit jaar nog aan een aantal 
interessante lezingen deelnemen of al inschrijven voor de 
Digidakcursussen van 2017. Voor de kinderen van 4 tot 7 jaar is 
het pyjamalezen een echte aanrader. 
Hoewel het een beetje voorbarig is, wensen we jou, beste lezer, 
alvast een zalige Kerstmis en het allerbeste voor het nieuwe jaar. 
Blijf de BiB ontdekken als ideale plaats voor ontspanning, 
informatie, educatie en ontmoeting. Je bent altijd van harte 
welkom. 
 

chris 
de 

stoop 
 

De Hedwigepolder, gelegen op de Zeeuws-Vlaamse grens, moet 
en zal onder water worden gezet. Chris De Stoop, boerenzoon uit 
de streek, neemt zijn intrek in de ouderlijke hoeve en ziet hoe het 
eeuwenoude boerenland moet wijken voor nieuwe 
natuurgebieden. In Dit is mijn hof volgt hij van nabij hoe 
graafmachines oprukken en historische hoeves worden gesloopt. 
De Stoop brengt in BiB Hoogstraten zijn ontroerend en onthullend 
relaas over het verdwijnen van de boeren en pleit voor een 
integrale aanpak van natuur en landbouw.  
Woensdag 14 december om 20 uur. 3 euro. Inschrijven verplicht 
aan de bibbalie of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib. 
 

 

couchsurfen 
fietsvrienden 

WOOFF 

De term “couchsurfen” doet misschien een belletje rinkelen, maar 
heb je al van WOOFF gehoord? Stefaan Segaert vertelt je vanuit 
zijn eigen ervaring graag hoe je alternatief, duurzaam en 
goedkoop kan reizen door deze deelinitiatieven. Ook geeft hij 
meer uitleg over Vrienden op de Fiets, overnachtingsadressen 
voor sportievelingen die meerdaagse tochten maken. 
Donderdag 15 december om 20 uur. 3 euro. Inschrijven verplicht 
aan de bibbalie of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib. 
 

pyjama 

lezen 

Nog op zoek naar een leuke verrassing voor je kind? Kom met je 
zoon of dochter naar het pyjamalezen in de BiB. Tijdens dit 
interactief voorleesuurtje voeren de kinderen eerst een aantal 
opdrachten rond slapengaan uit. De kinderen komen in pyjama en 
brengen een zaklamp mee. Minstens 1 begeleidende ouder. 
Vrijdag 16 december om 18.30 uur. Gratis. Inschrijven verplicht 
aan de bibbalie of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib. 
Geschikt voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Enkel tickets voor de 
kinderen bestellen. 
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Heb jij vragen als: welke computer/tablet past bij mij? Ik heb nog 
nooit met een computer/tablet gewerkt, zou ik het ook kunnen 
leren? Hoe schrijf ik een brief op de computer? Wat zijn apps en 
hoe werken die? Wat kan ik met een smartphone doen? 
Volg dan een cursus bij Digidak. 
Inschrijven op vrijdag 9 december van 9 tot 12 uur in de BiB.  
 

lees 
hulp 

Als je dyslexie hebt, is het niet eenvoudig om een tekst te lezen. 
Gelukkig biedt de BiB heel wat aangepaste materialen: 

- Makkelijk lezen boeken: boeken voor kinderen en 

volwassenen in aangepaste taal.  
- Luisterboeken: gesproken boeken op cd of op daisy, een 

aangepast medium voor mensen met een leesmoeilijkheid. 
Het toestel om daisy’s af te spelen, kan je lenen, net zoals een 
cd-rom om de software gratis op je pc te installeren. Op de 
luisterboeken voor de jeugd hangt een sticker zodat je 
onmiddellijk ziet of de BiB ook het gedrukte boek aanbiedt.  

- Aangepaste uitgaven: van sommige jeugdboeken bestaat 
een dyslexievriendelijke editie. Deze herken je aan de blauwe 
sticker met de letter D. In de catalogus vind je ze op het 
trefwoord dyslexie. 

Meer info via hoogstraten@bibliotheek.be of in de BiB. 
 

stads 
dichter 

Hoogstraten gaat op zoek naar een stadsdichter! Tijdens culturele 
activiteiten en bij belangrijke gebeurtenissen in de stad draagt de 
stadsdichter bij aan het sociaal-cultureel klimaat van Hoogstraten. 
De gedichten van de stadsdichter bezorgen door hun vorm en 
inhoud de inwoners van Hoogstraten een andere, frisse blik.  
Het stadsbestuur stelt de stadsdichter aan voor twee jaar waarbij 
de dichter jaarlijks minstens zes gedichten aanlevert.  
Interesse? Stel je voor 12 december kandidaat. Het volledige 
reglement vind je op de stadswebsite. 
 

kerst 
vakantie 

Tijdens de Kerstvakantie geldt er een speciale regeling in de BiB. 
Op zaterdag 24 en  31 december zijn de hoofdbib en de 
uitleenpost in Meerle open, de uitleenpost in Meersel-Dreef is 
gesloten. Op 24 december van 10 tot 12 uur brengen de 
voorlezers heerlijke kerstvertellingen in de hoofdbib. Op 31 
december is er geen voorleesuurtje. 
Op maandag 26 december en 2 januari zijn alle vestigingen van 
BiB Hoogstraten gesloten. 
 

 

BiB in december 
 

 Do. 1 dec. -  Boekenbabbel “Ik zag een man” 14 uur 
 Vr. 9 dec. - inschrijvingen Digidak 9-12 uur 
 Ma. 12 dec. - Deadline stadsdichter  
 Ma. 12 dec. - Workshop Zelf cosmetica maken 

(uitverkocht) 
 Wo. 14 dec. -  Chris De Stoop, Dit is mijn hof 20 uur 
 Do. 15 dec. - Lezing Alternatief reizen 20 uur 
 Vr. 16 dec. - Pyjamalezen 18.30 uur 
 Za. 24 dec. - hoofdbib en Meerle open; Meersel-Dreef 

gesloten; Kerstvertellingen 10-12 uur in hoofdbib 
 Ma. 26 dec. - BiB sluit 
 Za. 31 dec. - hoofdbib en Meerle open; Meersel-Dreef 

gesloten; geen voorleesuurtje 
 Ma. 2 jan. - BiB sluit 

 
 

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