
 
 

 
Pasen nadert met rasse schreden. Misschien heb je je al tegoed 
gedaan aan de eerste chocolade eieren. Of wacht je braaf tot de 
klokken ze bij je thuis of in je tuin verborgen hebben? 
Ook in de BiB merk je de paassfeer. In de hoofdbib en de 
uitleenposten kan je niet naast de paasversiering en de 
themastanden kijken.  
Maar natuurlijk vieren we deze maand niet alleen Pasen. We 
trekken ook met de fiets naar de Noordkaap, ontdekken 
kempvissen en gaan aan de slag met kunst in prentenboeken. 
Opnieuw een maand vol diverse activiteiten met voor ieder wat 
wils. Ontdek het allemaal in deze aprileditie van het BIB-e-ZINE. 
 

workshops 

poëzie 
 

Je verhaal vertellen, je gedachten delen, je emoties tonen … het 
is vaak niet eenvoudig. Samen met Buurtwerk en CEDES vzw 
organiseert de BiB drie poëtische workshops voor mensen uit 
kansarme buurten. De deelnemers voeren allerlei opdrachten uit, 
zoals woordassociaties maken en zeggen welk woord je liever 
hoort of gedichten maken in acht woorden. Ook volgen ze een 
rondleiding op maat in de hoofdbibliotheek. Dit alles in een 
aangename, zeer losse sfeer. 
Het resultaat van deze workshops is tijdens de Week van de 
Amateurkunsten in Meerle te bewonderen. 
 

open 

IKO 

Tijdens die Week van de Amateurkunsten denken we ook aan de 
jonge inwoners van Hoogstraten. Kinderen van 6 tot 8 jaar zijn 
van harte welkom op een openlesmoment van het IKO en de BiB. 
Zo krijgen kinderen de kans om al op jonge leeftijd kunst te 
ontdekken. Voorlezer France vertelt over kunst en bekende 
kunstenaars. Ze baseert zich daarvoor op een aantal 
kinderboeken. Daarna gaan de kinderen zelf creatief aan de slag 
onder begeleiding van IKO-leerkracht Valerie Dubois. 
Zaterdag 29 april om 9u30 in Meerle - voor kinderen van het 1ste 
tot en met het 3de leerjaar. 

 

noord 

kaap 

Ben jij ook iemand die al lang speciale vakantieplannen koestert? 
Bij Christine De Coninck bleef het niet bij dromen. Maar zij vatte 
de koe bij de horens, of beter gezegd, haar rijwiel bij het stuur en 
trok naar de Noordkaap om de Noorse fjorden en de lofoten te 
bezoeken. Tijdens haar fietstocht van 5 maanden kwam ze in 
contact met tal van interessante mensen. 
Kom jij ook luisteren naar haar prachtige reisverslag over de 
voorbereiding en de vele ontmoetingen onderweg?  
Lezing op woensdag 26 april om 19u30 in de hoofdbib – 3 euro – 
vooraf inschrijven via www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de 
bibbalie. 

http://www.hoogstraten.be/vormingbib


jef 
aerts 

Een helse tocht over een bevroren meer om een vis te redden of 
een modern sprookje over het ommuurde Barnstad, jeugdauteur 
Jef Aerts laat zijn fantasie vaak de vrije loop bij het schrijven van 
zijn boeken. Door zijn vlotte schrijfstijl slaagt hij er ook in om zijn 
jeugdige lezers mee te nemen naar minder evidente werelden. 
Maar waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? De leerlingen van het 
vijfde leerjaar komen het deze maand te weten. 192 leerlingen 
zullen aandachtig luisteren naar de verhalen van deze creatieve 
schrijver. 
Vier lezingen op 24 en 25 april in de hoofdbibliotheek. 
 

 

Ook dit jaar kunnen we aan onze BiBklanten 50 vrijkaarten voor 
het MOOOV-filmfestival  in Turnhout uitdelen. Van 18 tot en met  
30 april kan je er een brede waaier van films met zicht op de 
wereld meemaken.  
Vrijkaarten, maximaal 2 per aanvrager, zijn af te halen aan de 
balie in de hoofdbib. Meer info over de geprogrammeerde films 
vind je op http://festival.mooov.be/Festival/Turnhout/.  
Veel kijkplezier! 
Geraak je niet tot in Turnhout? Kom dan snuisteren in de dvd-
collectie van de BiB. Je herkent deze kwaliteitsvolle films aan de 
sticker “MOOOV approved”. 
 

scannen 

printen 
kopiëren 

Je hebt het misschien al gemerkt, in de hoofdbib staat een nieuw 
toestel om te printen en te kopiëren. Nu kan je zowel in zwart-wit 
als in kleur op A4- en A3-formaat drukken. Ook is het mogelijk om 
een document in te scannen en door te mailen. 
Deze nieuwe mogelijkheden brengen ook een aanpassing van de 
tarieven met zich mee. Scannen is gratis, voor kopiëren en 
afdrukken betaal je wel een vergoeding. Een afdruk in zwart-wit 
op A4-formaat kost 0,05 euro, in kleur is dat 0,30 euro. Voor een 
A3-afdruk betaal je het dubbele, dus 0,10 en 0,60 euro. 
 

paas 
vakantie 

Op paasmaandag, 17 april, sluiten we de BiB een dagje om te 
bekomen van onze zoektocht naar overheerlijke paaseieren. 
Tijdens de vakantie zal de uitleenpost van Meersel-Dreef ook op 
woensdag gesloten zijn. Je kan wel terecht op zaterdag 1, 8 en 15 
april.  
Geleende materialen kan je ook via de catalogus verlengen. 
Rechts bovenaan klik je op “Mijn Bibliotheek verlengen”. Je meldt 
je aan met je mailadres en zelf gekozen paswoord. Doe je dit voor 
de eerste keer? Kies dan onderaan “Maak een profiel aan”. 
 

 
BiB in april 
 

 Wo. 5 en 12 april BiB Meersel-Dreef gesloten 
 Ma. 17 april BiB gesloten (paasmaandag) 
 Ma. 24 en di. 25 april 4 lezingen Jef Aerts voor 5de leerjaar 
 Wo. 26 april 

o Feestelijke afsluiter Kinder- en Jeugdjury 13u30 
o Voorleesuurtje 14u00-15u00 
o Met de fiets naar de Noordkaap 19u30 

 Vr. 28 april tot en met zondag 7 mei Week van de 
Amateurkunsten 

 Za. 29 april 9u30 openlesmoment IKO + BiB in Meerle 
 

  

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

 

http://festival.mooov.be/Festival/Turnhout/
http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/
mailto:hoogstraten@bibliotheek.be

