
 
 

 
In mei krijgen wij altijd zin om onze fiets van stal te halen. Jij ook? 
Niet alleen de verlengde weekends versterken dat gevoel, ook het 
bibaanbod wakkert dat vuurtje in ons aan. Het unieke verhaal van 
Chris De Coninck over haar fietstocht naar de Noordkaap werkte 
vorige week zeer inspirerend. Zo’n tocht is natuurlijk niet voor 
iedereen weggelegd. Veel haalbaarder zijn de infosessie over 
elektrisch fietsen en de lezing van wielercoach Paul Van Den 
Bosch deze maand.  
Nu nog hopen dat het weer meewerkt, als je op je stalen ros 
vertrekt. 
 

elektrisch 

fietsen 
 

Ondervind je soms moeilijkheden bij het fietsen of heb je gewoon 
zin om grotere afstanden af te leggen? Een elektrische fiets biedt 
de geschikte oplossing. Maar de aankoop van zo'n fiets is 
natuurlijk een hele investering, dus je informeert je graag vooraf. 
Welk type is voor jou het meest geschikt? Waarop moet je bij de 
aankoop nog letten? Hoe zit het eigenlijk met de verkeersregels? 
Walter Willems vertelt het je allemaal. 
Lezing op donderdag 4 mei om 20u00 – 3 euro – vooraf 
inschrijven via www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de bibbalie. 
 

paul 
van den 

bosch 

Als topcoach van o.a. Sven Nys, Marc Herremans en Tim Wellens 
haalt Paul Van Den Bosch regelmatig het nieuws. Wist je dat hij 
ook een aantal zeer interessante boeken op zijn palmares heeft 
staan?  
In de BiB komt hij vertellen over Waarom wereldkampioen willen 
worden geen goed idee is: 40 tips & tricks om meer uit de ander 
én uit jezelf te halen. Vind je het belangrijk om de talenten van 
je studenten, medewerkers of collega’s tot volle bloei te laten 
komen?  Kom luisteren naar deze verfrissende kijk op coachen en 
motiveren! 
Lezing op maandag 15 mei om 20u00 – 3 euro – vooraf 
inschrijven via www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de bibbalie. 

 

digitaal 
op 

reis 

Eropuit trekken, lang of kort, is heerlijk ontspannend. Reisgidsen 
helpen je op weg, maar tegenwoordig zijn er ook heel wat digitale 
toepassingen om je reis vlot te laten verlopen: zoek het ideale 
hotel via vergelijkingssites zoals Trivago, ontdek verrassende 
plekjes via de app Layar of doe aan geocaching met je kinderen 
en kleinkinderen.  
Tijdens deze infosessie komt dit alles en nog veel meer aan bod 
zodat je perfect op je vakantie voorbereid bent. 
Workshop op dinsdag 6 juni om 20u00 – 3 euro – inschrijven 
via www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de bibbalie – 
maximum 20 deelnemers – tablet of smartphone meebrengen – in 
samenwerking met LINC vzw. 
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http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/detail/Paul-van-den-Bosch/Waarom-wereldkampioen-willen-worden-geen-goed/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|9893333
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Helaas bestaat het leven niet alleen uit fietsen en reizen. Jaarlijks 
moeten we onze belastingaangifte invullen en duiken er heel wat 
nieuwe codes. Daarom vullen enkele medewerkers van de 
overheidsdienst Financiën in de BiB samen met jou je aangifte in. 
Dinsdag 16 mei van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 15u30. Dit 
is gratis; inschrijven is niet nodig. Meebrengen: identiteitskaart, 
aangifte van vorig jaar, eventuele bewijsstukken. 
 

 

muziek 
enquête 

“Er zit muziek in de bibliotheek!”, dat is de titel van de enquête die 
de VVBAD organiseert. Deze vereniging van bibliotheken, 
archieven en documentatiecentra wil langs die weg een beeld 
krijgen van de mensen die in de BiB muziek lenen: hoe kiezen zij? 
Waarvoor gebruiken zij de catalogus? Wat verwachten zij van de 
muziekcollectie? Zo kunnen bibliotheken hun aanbod beter op 
hun gebruikers afstemmen. En je maakt kans op een CD-pakket. 
Laat van je horen en vul voor 18 mei de enquête in! 
 

winnaars 

KJV 

Een boekentoren bouwen, dvd-kegelen, … de lezers van de 
Kinder- en Jeugdjury sloten hun leesjaar in stijl af met de KJV-
games 2017. En natuurlijk werden de winnende boeken van dit 
jaar bekendgemaakt. Spijkerzwijgen van Simon van der Geest 
(10-12 jaar) combineert op een verrassende manier verhalen uit 
het verleden met de pogingen van Vonkie om de ruzie tussen 
haar opa Spijker en diens lievelingsbroer op te lossen. En als je 
wil weten of je op de maan kan wonen, lees dan het spannende 
en humoristische De maan-zaak van Stuart Gibbs (12-14 jaar). 
De voorkeur van de nationale jury ging trouwens uit naar dezelfde 
twee boeken. 
 

grote 
nationale 
voorleesdag 

Elke laatste woensdag van de maand kan je in de hoofdbib een 
voorleessessie bijwonen. In mei staat dit voorleesuurtje in het 
teken van kinderrechten. Daarmee sluit BiB Hoogstraten aan bij 
de Grote Nationale Voorleesdag. In de Vlaamse bibliotheken 
wordt op die dag uit dezelfde twee boeken voorgelezen, Rechtop 
met Obi en Odette van Kolet Janssen en Emy Geyskens 
en Verhalen uit de boomhut, verhalen door kinderen geschreven. 
Kom dus met je kinderen naar deze speciale voorleessessie. 
Woensdag 31 mei van 14u00 tot 15u00 – gratis – niet inschrijven. 
 

 

BiB in mei 
 

 Wo. 3, vr. 5 en wo. 10 mei - BiB Meer sluit wegens 
opruimwerken na brand in een aanpalend gebouw 

 Do. 4 mei 
o Rondleiding kleuters gemeenteschool 14u00 
o Rondleiding studenten Nederlands 20u00 
o Lezing “Elektrisch fietsen: theorie” 20u00 

 Di. 9 mei - Elektrisch fietsen: praktijk 14u00 
UITVERKOCHT 

 Ma. 15 mei - lezing Paul Van Den Bosch, “Waarom 
wereldkampioen willen worden geen goed idee is” 20u00 

 Di. 16 mei - zitdag belastingen 9u00-12u00 en 13u30-
15u30 

 Do. 18 mei - BiB sluit wegens sportdag 
 Ma. 22 mei - Boekenbabbel Jonathan Coe, “Nummer 11” 

20u00 
 Do. 25 mei - BiB sluit (Hemelvaart) 
 Wo. 31 mei – Grote nationale voorleesdag 14u00-15u00 

  

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