
             

             

              

 

 

 

 
 

 

Nog maar net bekomen van de feestdagen beginnen we vol 
goede moed en nieuwe energie aan 2017. Wat kan jij dit jaar van 
de BiB verwachten? 
We bouwen de BiB verder uit tot een aangename poosplek en 
kwaliteitsvol informatiecentrum. Je leest in alle rust de krant, leent 
die film of serie die je al lang wil zien of gaat op zoek naar een 
reisgids om je volgende vakantie te plannen. Natuurlijk mag een 
goede roman dan niet ontbreken om stillere momenten tussenin 
op te vullen. Of schrijf je in voor een lezing of workshop. Voor de 
schoolgaande jeugd wordt het een jaar vol auteurslezingen, 
bibverkenningen op maat en voorleessessies. 
Wil je niets missen? Hou zeker de nieuwskanalen van de BiB in 
het oog, zoals het BIB-e-ZINE en onze Facebookpagina.  
 

dit was 

2016 
 

Januari is niet alleen de ideale maand om vooruit te kijken, maar 
ook voor een terugblik. In 2016 verwelkomden we twee nieuwe 
collega’s: sinds januari is Pascale Verschueren verantwoordelijk 
voor de uitleenpost Wortel en bibliothecaresse Nelle Duerinck 
neemt de leiding van de BiB op zich.  
Om het verpozen in de hoofdbib nog aangenamer te maken, is de 
multimedia-afdeling herschikt en is er nieuwe ledverlichting 
voorzien. Een enorme besparing op de energiefactuur. 
Ook op digitaal vlak zette de BiB stappen vooruit, met onder 
andere de lijstjesfunctie in Mijn Bibliotheek en Ticketgang om je 
online voor lezingen in te schrijven. 
Je merkt het, we zoeken voortdurend naar verbetering van onze 
dienstverlening, maar 1 constante blijft: hulp nodig? Vraag maar! 
 

 

poëzie 

week 

Voormalig Antwerps stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen brengt 
op gedichtendag een intense belevenis die geen seconde 
verveelt, die ontroert en begeestert. Met beeldmateriaal, muziek 
en onverwachte interventies. Hij presenteert in avant-première 
Het Land van Music-Hall. De wereld van de poëzie in kaart, 
geïllustreerd door Brecht Evens, in zaal De Welgezinde.  
De lezing richt zich tot leerlingen van de 3de graad secundair 
onderwijs, maar iedereen is welkom. 
Donderdag 26 januari om 9.00 en 10.45 uur. 3 euro. Inschrijven 
aan de bibbalie of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib. 
 

duurzame 

toekomst 

Laat je inspireren om duurzaamheid in je dagelijkse leven te 
brengen. Maurice Ballard legt uit hoe Cleantech de weg naar de 
toekomst uittekent. Er wordt ingegaan op energie, grondstoffen, 
afval, milieu, ecosystemen, mobiliteit, productie en consumptie,… 
Een streven naar een duurzame toekomst, met een maximale 
welvaart en een gezond milieu voor de hele wereldbevolking.  
Maandag 30 januari om 20 uur. 3 euro. Inschrijven aan de 
bibbalie of via https://www.hoogstraten.be/vormingbib. 
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Hoogstraten zet 2017 in het teken van grenzeloos. Je ontdekt de 
grenzen die je leven beheersen, grenzen die je wil verleggen of 
overstijgen, grenzen die prikkelen.  
Ook de BiB besteedt in haar extra activiteiten aandacht aan het 
doorbreken van grenzen. De jeugdboekenweek in maart wordt 
uitgebreid tot een hele maand. Het thema M/V/X overschrijdt de 
grenzen van rolpatronen en stereotypen.  
In het vormingsprogramma voor volwassenen kijken we over de 
bibliotheekmuren heen naar samenwerking met partners zoals het 
lokaal dienstencentrum en Velt. Trainer Paul Van Den Bosch leert 
in mei hoe je meer uit anderen en uit jezelf kan halen. 
Op https://www.hoogstraten.be/programmavormingbib vind je 
vanaf half februari het volledige voorjaarsoverzicht. 
 

oma’s 
kabinetje 

De BiB leert ook anderen hun grenzen te verleggen. Katarina, 
studente lerarenopleiding lager onderwijs, werkte voor de 
kinderen van het tweede leerjaar een leerrijke en leuke activiteit 
uit rond het rodedraadpakket Oma’s kabinetje. 124 leerlingen van 
zes verschillende klassen ontdekken op die manier in de BiB 
verschillende soorten boeken, zoals verhalen, poëzie en 
sprookjesboeken. 
Alle scholen kunnen nadien dit pakket met een uitgewerkte 
handleiding lenen zodat de leerkrachten zelf met hun kinderen 
aan de slag kunnen. 
 

klasse 

Voor de tweede keer werkt BiB Hoogstraten samen met het 
tijdschrift Klasse om de lerarenkaart te verdelen. Alle leerkrachten 
die in Hoogstraten wonen, kunnen sinds 27 december hun kaart 
in de hoofdbib afhalen. Woon je niet in Hoogstraten, kijk dan op 
www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart om te weten waar je voor 
je kaart terecht kan. 
Door deze samenwerking ontdekken de onderwijzers ook de  
mogelijkheden die de BiB biedt om hun lessen te ondersteunen. 
Positief dus voor leerkrachten, de BiB en de leerlingen. 
 

boeken 

babbel 

Een nieuw jaar, dus ook een nieuw Boekenbabbeljaar voor onze 
twee leesgroepen. Zij verdiepen zich de komende maanden in de 
geschiedenis van Libië met De terugkeer van Hisham Matar en 
trekken met Joke Van Leeuwen en De onervarenen naar Zuid-
Amerika. Ook Nummer 11 van Jonathan Coe en Notendop van 
Ian McEwan zien er veelbelovend uit. 
De leestips van de Boekenbabbelaars ontdek je op de catalogus. 
 

 

BiB in januari 
 

 Wo. 11 jan. –  Kinder- en Jeugdjury 10-12 jaar “Hotel 
Bonbien” en “Spijkerzwijgen” 13u30 

 Wo. 11 jan. – Kinder- en Jeugdjury 12-14 jaar “De maan-
zaak” en “De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de 
tijger en het meisje” 15u00 

 Do. 19 jan. – rondleiding kleuters gemeenteschool 14u00 
 Do. 19 jan. – rondleiding anderstalige jongeren 16u30 
 Ma. 23 en vr. 27 jan. – Oma’s kabinetje 9u00, 10u30 en 

13u30 
 Do. 26 jan. – Gedichtendag met Peter Holvoet-Hanssen 

9u00 en 10u45 
 Ma. 30 jan. – Lezing Duurzame technologie 20u00 

 
 

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