
 

 
In de media zijn er de voorbije dagen heel wat berichten over het 
bibliotheekgebruik in Vlaanderen opgedoken: “Bib is weer hip.” 
“Nog nooit zoveel bezoekers in de bib.” “Bibliotheken lokken meer 
volk (maar vooral als ontmoetingsplek).” 
Het is duidelijk: het bibliotheekgebruik leeft in Vlaanderen en de 
bibliotheken zelf zitten ook vol leven. Hoewel nationaal het aantal 
uitleningen gestaag daalt, komt er steeds meer volk over de vloer. 
Op 10 jaar tijd is het totaal aantal bezoekers met een miljoen 
gestegen. De bibliotheken groeien steeds meer uit tot een 
ontmoetingsruimte voor jong en oud, tot een open huis zonder 
drempel. 
  

2016 
in cijfers 
 

Maar hoe is de situatie in Hoogstraten? De BiB sluit zich aan bij 
de nationale tendens van een stijgend bezoekersaantal. Zo 
bezochten vorig jaar zo’n 84 000 personen de hoofdbibliotheek. 
Dat betekende een stijging van bijna 2% tegenover 2015.  
Op het vlak van uitleningen en aantal leners doet BiB Hoogstraten 
het  echter ook heel goed. Het aantal uitleningen in de hoofdbib 
en de uitleenposten steeg vorig jaar tot 182 847. Ook het aantal 
leners nam toe tot 5694. Deze cijfers zijn nog opvallender als we 
de situatie van drie jaar voordien ernaast leggen. Tegenover 2013 
steeg het aantal leners met 3 % en het aantal uitleningen zelfs 
met 13 %. We merken het elke dag en de cijfers tonen het ook 
aan: heel wat mensen komen graag en regelmatig naar de BiB en 
maken gebruik van de diverse diensten. 
 

wat in  

2017? 

Deze positieve resultaten betekenen niet dat BiB Hoogstraten op 
haar lauweren rust. Integendeel, ook voor 2017 zijn er al heel wat 
ideeën om de BiB verder uit te bouwen. Informatie en educatie 
blijven een belangrijke functie. Daarvoor zijn een actuele collectie 
en een gevarieerd aanbod aan lezingen en workshops essentieel. 
Ook zullen andere stadsdiensten en verenigingen meer en meer 
gebruikmaken van de ontmoetingsruimte in de hoofdbib voor 
vergaderingen en vormingen. Door samenwerking wil de BiB ook 
haar zichtbaarheid verhogen. Je zal ons dus regelmatig buiten de 
bibmuren en via allerlei digitale kanalen zien opduiken. 
 

 

vorming 

lente 

Het vormingsprogramma voor de lente ziet er alvast veelbelovend 
uit. Van potverse groenten over een gezond kinderfeestje tot een 
theoretische uiteenzetting en een praktische workshop rond 
elektrische fietsen, het komt allemaal aan bod. Ook de lezing over 
een fietstocht naar de Noordkaap levert zeker boeiende verhalen 
op. Vanaf 10 februari kan je voor alle vormingen inschrijven aan 
de balie of via de website.  
Ook kan je in de BiB lezingen van andere stadsdiensten volgen, 
onder andere over Triple P en autisme. 

  

https://www.hoogstraten.be/vormingbib


touwtje 

trek 

Kinderen van het eerste leerjaar kunnen met hun ouders aan 
Touwtje trek deelnemen. Na een korte rondleiding in de 
plaatselijke bibliotheek gaan de kinderen en volwassenen samen 
aan de slag. Ze lossen allerlei vragen en opdrachten op, zoeken 
informatie in boeken en ontdekken zo de BiB. Per juist antwoord 
krijgen ze een letter waarmee alle kinderen samen op het einde 
een slagzin vormen. Als beloning voor dit speurwerk vertelt een 
van de BiBvoorlezers een verhaal.  
De inschrijvingen verlopen via de basisscholen in Hoogstraten. 
De klasleerkracht zorgt ook mee voor de begeleiding tijdens dit 
leesbevorderende traject. 
 

voor 
lezen 

Niet enkel bij speciale trajecten zoals Touwtje Trek kan je van de 
verhalen van onze voorlezers genieten. Elke zaterdag nemen ze 
tussen 10 en 12 uur kinderen mee op spannende, grappige, leuke 
of ontroerende tochten. Je kan aansluiten op het moment dat voor 
jou het beste past. 
Ben je op zaterdagvoormiddag niet vrij, maar luister je wel graag 
naar verhalen? Ook elke laatste woensdag van de maand leest 
een van onze vrijwilligers tussen 14 en 15 uur voor.  
Spring dus zeker eens binnen en laat je meevoeren door de 
verrassende verhalen van onze voorlezers. 

stads 
dichter 

De poëzieweek zit erop. De BiB organiseerde een zeer geslaagde 
Gedichtendag, met ongeveer 330 bezoekers – vooral middelbare 
scholieren – voor twee lezingen van Peter Holvoet-Hanssen.  
Dit betekent echter niet dat de poëzie in Hoogstraten voor de rest 
van het jaar in een hoekje wegkruipt. Daarvoor zorgt Daan 
Janssens, de nieuwe stadsdichter. Hij wil dat zowel jongeren als 
volwassenen via gedichten hun eigen stem leren kennen en 
hierdoor op een persoonlijke en actieve manier cultuur beleven.  
Heb je zijn eerste publieke optreden bij de uitreiking van de 
Cultuurprijs gemist? Ontdek dan twee van zijn gedichten op de 
stadswebsite. 
 

 

BiB in februari 
 

 Van wo. 1 febr. t/m wo. 22 febr. – Bibverkenning Touwtje 
Trek voor kinderen van het eerste leerjaar en hun ouders 

 Za. 11 en 18 febr. – Workshops “Motiverend coachen” 
14u00 (sportdienst) 

 Ma. 13 febr. – Infomoment verenigingen 20u00 (dienst 
cultuur en vrije tijd) 

 Ma. 13 febr. – Boekenbabbel “Rivieren” 20u00 
 Di 14 febr. – Lezing “Een opgeruimd huis en hoofd” 19u30 

(uitverkocht) 
 Wo. 15 febr. – Kinder- en Jeugdjury 10-12 jaar “De 

spinsels” en “Min of meer per ongeluk” 13u30 
 Wo. 15 febr. – Kinder- en Jeugdjury 12-14 jaar “Gewicht 

van water” en “Hoger dan de bergen en dieper dan de 
zee” 15u00 

 Di. 21 febr. – Lezing Triple P voor ouders van tieners 
20u00 (opvoedingswinkel) 

 Wo. 22 febr. – Initiatie handreflexologie 20u00 
(uitverkocht) 

  

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

 

https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/cultuur/stadsdichter-hoogstraten
mailto:hoogstraten@bibliotheek.be

