
 
 

 
Een weekje vakantie? Niet in BiB Hoogstraten. We zijn volop aan 
de slag om jou een boeiende maand maart voor te schotelen. 
Starten doen we met een boekenbingo en originele kunstwerkjes 
van het IKO. Als tussendoortje kies je uit een infosessie rond 
potverse groenten of een Boekenbabbel. Hoofdgerecht zijn 
natuurlijk de talrijke activiteiten voor de Jeugdboekenmaand. Je 
leest het goed, geen week dit jaar, maar een hele maand want er 
is zoveel keuze dat een week veel te kort is. Afsluiten doen we 
met een workshop voor volwassenen en kinderen rond het 
organiseren van een gezond kinderfeestje met lekkere, gezonde 
hapjes. Geniet ervan! 
 

M  V 
   X 
 

“Wordt het een jongen of een meisje? Dan weten we of we een 
blauw of een roos slabbetje moeten kopen.” “Ik was vroeger een 
halve jongen: ik kroop in bomen, viel ongeveer 1 keer per week 
tijdens het ravotten, …” Al te vaak laten we ons leiden door 
stereotypen en rollenpatronen.  
Ook in de boekenwereld merken we dit fenomeen op: jongens 
lezen het liefst verhalen vol actie en spanning, terwijl meisjes 
eerder de liefdestour opgaan of wegdromen bij verhalen over 
paarden. Tijdens de Jeugdboekenmaand willen we deze tradities 
doorbreken. Waarom zouden meisjes niet graag avonturen in de 
ruimte beleven of zouden jongens geen ontroerende boeken 
willen lezen? 
 

bingo! 

IKO 

Een leuke manier om deze traditionele paden te verlaten, is 
deelnemen aan de boekenbingo. Per leeftijdsgroep (3-6, 6-9, 9-12 
en 12-15 jaar) zijn er drie verschillende bingo’s voorzien. Op elk 
formulier vind je negen boekcovers. Je kiest en leest drie boeken 
zodat je in je bingo drie op een rij kan maken. Vergeet ook niet 
om de vragen naast het bingorooster te beantwoorden. Daarna 
geef je het formulier aan de bibbalie af om het aan de zuil te 
hangen. 
Als je deze maand de hoofdbib bezoekt, kan je trouwens ook de 
prachtige kunstwerken van de jeugdafdelingen van het IKO 
bewonderen.  
 

 

ganzen 

bord 

De kinderen van het derde leerjaar leven zich tijdens deze 
feestmaand uit met het Ganzenbord. Na een korte rondleiding 
begint het spel. Zoals bij het traditionele ganzenbord leggen de 
spelers een parcours af. Afhankelijk van het vakje waarop ze 
belanden, krijgen ze een doe-, kennis- of opzoekvraag. Nadruk 
ligt op het vinden van boeken in het rek en via de computer.  
Van maandag 13 tot en met 27 maart in de hoofdbibliotheek en 
de uitleenposten. 

  



schatten 

jacht 

Tijdens de Jeugdboekenmaand neemt stagiaire Anneleen  
13 kleuterklassen mee op piratentocht. De kinderen krijgen per 
goed uitgevoerde opdracht een deel van een schatkaart. Op het 
einde worden ze zelfs tot echte piraten gekroond. 
Op basis van dit traject werkt de BiB een nieuw kleuterpakket 
voor de Rode draad uit. Zo kunnen alle kleuterklassen volgend 
schooljaar dit leesbevorderende pakket in de klas gebruiken. 
 

kinder 
feestje 

Als afsluiter van deze feestmaand kunnen kinderen met hun 
ouders aan de workshop “Organiseer een gezond kinderfeest” 
deelnemen. Geen pannenkoeken, hotdogs of frieten, maar allerlei 
gezonde lekkere hapjes, die je ook mee naar school kan geven. 
Er is voor maximum 15 kinderen plaats, dus snel inschrijven is de 
boodschap. Begeleiding van een volwassene is verplicht. 
Woensdag 29 maart om 13u30. 3 euro/kind; 5 euro/volwassene. 
Inschrijven in de bib of via www.hoogstraten.be/vormingbib. 

potverse 
groenten 

Interesse in gezonde, duurzame voeding? Schrijf je in voor de 
vorming “Potverse groenten kweken”. In deze kennismakingsles 
leer je wat je daarvoor nodig hebt. Hoeveel kost zo’n tuintje en 
hoe lang duurt het om te komen tot je eigen gezonde groenten? 
Jerry Kloeck van Velt helpt je graag op weg. 
Maandag 6 maart om 20u. 3 euro. Inschrijven in de bib of via 
www.hoogstraten.be/vormingbib. 
 

digidak 

Als je problemen hebt met Windows 10 of meer mogelijkheden 
van je tablet of smartphone wil ontdekken, zijn de computerlessen 
van Digidak echt iets voor jou. Het volledige programma vind je 
op de website van Digidak.  
Je volgt les in groepjes van maximum 5 personen zodat je echt 
uitleg op maat krijgt. Deelname is gratis, je betaalt enkel 5 euro 
waarborg.  
Vooraf inschrijven is verplicht op vrijdag 17 maart van 9u tot 12u. 
 

GC 
Wat vind je van het cultuuraanbod in Hoogstraten? Wat loopt er 
goed en wat net niet? Waar zitten de tekorten of zijn er 
hinderpalen? 
Stad Hoogstraten zoekt het uit en heeft daarbij je hulp nodig. Met 
een toegespitste vragenlijst wil de cultuurdienst je meningen, 
ideeën en gedachten rond cultuuraanbod en -infrastructuur 
ontfutselen. Vul dus snel de enquête in! 
 

 

BiB in maart = Jeugdboekenmaand 
 

 Van wo. 1 maart t/m 31 maart: boekenbingo 
 Wo. 1 maart BiB Meersel-Dreef gesloten 
 Ma. 6 maart Potverse groenten kweken 20u 
 Di. 7+14 maart – Lezing Triple P voor ouders van tieners 

20u (opvoedingswinkel) 
 Do. 9 maart Boekenbabbel “De terugkeer” 14u 
 Van ma. 13 t/m 27 maart – Ganzenbord 
 Van di. 14 t/m vr. 24 maart – Piraten in de BiB 
 Vr. 17 maart – inschrijvingen Digidak 9u-12u 
 Ma. 20 + di. 21 maart – Marieke Van Hooff op bezoek 4de 

leerjaar 
 Ma. 27 maart – lezing autisme 20u (opvoedingswinkel) 
 Wo. 29 maart – Organiseer een gezond kinderfeest 13u30 

  

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