
 
 

 
Juni is voor scholieren en studenten een van de spannendste 
maanden van het jaar. Alle hulp is dan vaak welkom om tot een 
goed resultaat te komen. Dus, als de ontmoetingsruimte op de 
eerste verdieping in de hoofdbib vrij is, kunnen ze daar rustig 
studeren. Vraag eerst even aan de balie of er een activiteit 
plaatsvindt en meld het als je vertrekt. 
Anderen zitten met hun hoofd al bij vakantie. Ook dan wil de BiB 
helpen met allerlei reistips: een introductie in handige apps, 
(ont)spannende lectuur en afgevoerde boeken om tussen te 
snuisteren. 
 

digitaal 

reizen 
 

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 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. 
 

span 
nend 

Ontspannen en huiveren tegelijk, het is weer tijd voor een 
spannende zomer. Tijdens de vakantie heb je kans om een boek 
ter hand te nemen en helemaal in een andere wereld te 
vertoeven. En, geef toe, om een saaie wachtsessie op de 
luchthaven op te vullen is een stukje spanning uitermate geschikt.  
Maar weet je niet wat kiezen?  
Ideaal om op reis mee te nemen zijn de spannende dwarsliggers 
want door hun klein formaat passen ze in elke handtas of rugzak, 
zonder veel extra gewicht. Snuffel ook eens tussen de nieuwste 
aanraders op de themastand in de BiB of in de keuzelijst op de 
bibcatalogus. Je vindt er een selectie recente spannende boeken 
met de korte inhoud erbij.  
 

 

te  

koop 

Als je op zoek bent naar oudere, verborgen parels, neem dan een 
kijkje tijdens de grote boekenverkoop van BiB Hoogstraten. Zowel 
volwassenen als jeugd vinden zeker hun gading. Ook zijn er 
tijdschriften, dvd's, games en cd's te koop. Voor de meeste 
materialen betaal je 1 euro, tijdschriftenjaargangen kosten 2 euro. 
De laatste zaterdag krijg je nog eens 50 % korting. 
Van zaterdag 10 tot en met zaterdag 17 juni 
In de hoofdbibliotheek: tijdens de Koffiekrant- en openingsuren 
In de uitleenposten: tijdens de openingsuren 
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Het hele jaar door kan je in de bibliotheek, het lokaal 
dienstencentrum en Buurthuis Hazenweg computercursussen van 
Digidak volgen. Deze lessen worden door vrijwilligers begeleid.  
Wil jij ook als lesgever aan de slag gaan of heb je graag dat 
Digidak zich eens voorstelt of een presentatie over bv. sociale 
media geeft tijdens een ledenvergadering van je organisatie? 
Kom dan naar het infomoment op donderdag 8 juni om 11u00 in 
de hoofdbib. Inschrijven is niet nodig. 
 

langer 

lenen 

Als je op reis gaat, wil je genieten. Zonder te moeten denken aan 
uitleentermijnen die gaan vervallen. Daarom kan je in de BiB een 
dubbele uitleentermijn vragen. Voor boeken bedraagt die dan 8 
weken, voor dvd’s, cd’s en games 4 weken. Sprinters kan je 
maximum 2 weken lenen. 
In de hoofdbib kan je een extra lange uitleentermijn enkel aan de 
balie krijgen, niet aan de zelfuitleentoestellen. 
Dus laat het ons weten als je zonder zorgen eropuit wil trekken. 
 

nieuwe 

e-mail 

Op termijn zullen stad en OCMW tot 1 organisatie integreren, 
waarvan ook de BiB deel zal uitmaken. Voortdurend worden er 
kleine stapjes gezet om dit tot een goed eind te brengen. 
Zo is de bibliotheek sinds vorige week overgestapt op nieuwe 
mailadressen, nl. @hoogstraten.be. Naar de hoofdbib mailen doe 
je voortaan op bibliotheek@hoogstraten.be. De uitleenposten 
hebben een eigen adres onder de vorm 
bib.naamdeelgemeente@hoogstraten.be, dus bv. 
bib.meer@hoogstraten.be . 
 

tickets 
gemeenschaps 

centrum 

De BiB heeft haar dienstverlening uitgebreid. Vanaf nu kan je 
zowel in de hoofdbib als in de uitleenposten tickets kopen voor de 
voorstellingen van het gemeenschapscentrum. In de 
hoofdbibliotheek kan je cash of met je bankkaart betalen, in de 
uitleenposten enkel cash. 
Natuurlijk kan je ook nog steeds bij de dienst toerisme of online 
terecht. 

 

BiB in juni 
 

 Do. 1 juni – Boekenbabbel “De onervarenen” van Joke 
Van Leeuwen 14u00 

 Ma. 5 juni BiB sluit (pinkstermaandag) 
 Di. 6 juni workshop “Digitaal op reis” 20u00 
 Do. 8 juni infosessie over Digidak 11u00 
 Do. 8 juni proclamatie en infomarkt studenten Nederlands 

19u00 (Rabboeni-zaal) (met o.a. een stand van de BiB) 
 Za. 10-17 juni Boekenverkoop in hoofdbib en 

uitleenposten 
 Wo. 28 juni voorleesuurtje 14u00 
 Za. 1 juli leeshoek op Vat van ’t Stad 15u30-19u30 

 

  

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