
 
 

 

De tekening hierboven doet misschien anders vermoeden, maar 
wij blijven de komende maanden paraat. Sommigen van ons 
knijpen er wel eens tussenuit, maar dat betekent niet dat de 
bibwerking stil valt. De hele vakantie kan je bij ons terecht voor je 
portie ontspanning en informatie: een romantisch verhaal, een 
boeiend geschiedkundig werk, prachtige stripreeksen zoals De 
wezentrein of Ravermoon, heerlijk onderuitzakken met een 
ontspannende film of tv-serie, … het kan allemaal deze zomer. 
Ook werken we naarstig voort aan de voorbereidingen voor het 
najaar. Ons vormingsprogramma is in volle opbouw en de 
leerkrachten van het kleuter- en basisonderwijs kregen al zicht op 
het bibaanbod voor volgend schooljaar.  
Een actieve BiB dus, waar je de hele zomer welkom bent. 
 

vat 
van ‘t 

stad 

Een perfecte zomerdag. We hebben er al een aantal achter de 
rug, maar de meest volmaakte komt er nog aan. Zaterdag 1 juli 
vindt een feesteditie van het Vat van ’t Stad plaats. Een rijkelijk 
gevuld programma met knotsgekke kapsels, een mobiele kinder-
boerderij, grime, magie aan je tafel, sfeerorkesten, zomerspelen, 
foodtrucks, poëzie on demand en een heleboel gezelligheid! 
Natuurlijk mag de BiB daarbij niet ontbreken. We zorgen dat je in 
de leeshoek heerlijk kan relaxen met een fijne selectie zomers 
leesvoer. In ruil voor je schoen leen je een boek dat je ter plaatse 
verslindt. 
Vier dus samen met ons op Den Dijk het vijftienjarig bestaan van 
het Vat, op zaterdag 1 juli vanaf 15u30! 

schrijvers 

op stal 

Ook in augustus ontmoet je ons op een onverwachte locatie. 
Samen met de dienst duurzaamheid zijn we te gast bij aardbei-
telers Steve Schrijvers en Leen Delcroix voor Schrijvers op stal. 
Johny Geerinckx interviewt topauteur Lize Spit (Het smelt) en 
Patrick Van Gompel over hun band met het platteland en het 
landbouwersleven. Ook kom je meer te weten over het opzet van 
dit aardbeibedrijf en kan je zelfs een rondleiding volgen. 
Afsluiten doen we natuurlijk met Hoogstraatse streekproducten. 
Donderdag 24 augustus om 19u45 – Vooraard 14a, Minderhout – 
inschrijven niet nodig – gratis. 
 

hoogstraten 
schrijft! 

Onze stad herbergt heel wat literair talent, daar zijn we van 
overtuigd. Op zaterdag 14 oktober biedt de BiB auteurs van 
Hoogstraten de kans om hun werken aan het grote publiek te 
presenteren. Voor deze literaire verwendag zijn we nog op zoek 
naar schrijvers, illustratoren, … die in Hoogstraten wonen.  
Ben je geïnteresseerd? Stel je dan kandidaat via het online 
formulier, telefonisch (03 314 32 61) of aan de balie 
(contactpersoon: Jan Desoete). We hebben je contactgegevens, 
het ISBN en de titel van je boek(en) en een korte inhoud nodig. 

http://www.hoogstraten.be/node/3710
http://www.hoogstraten.be/node/3710


de hele 
zomer 

open 

Dit jaar breekt de BiB met een jarenlange traditie. De hoofdbib zal 
de hele vakantie open zijn, behalve op wettelijke feestdagen (11 
en 21 juli en 15 augustus). De uitleenposten sluiten nog wel een 
aantal dagen. Een overzicht vind je op de stadswebsite. 
Onze Koffiekrantvrijwilligers genieten van een welverdiende 
vakantie, dus in juli en augustus is de hoofdbib ’s voormiddags 
niet open. Ook onze voorlezers en de Digidakbegeleiders krijgen 
twee maanden rust. 
Ga jij lang op reis? Je kan nog steeds een vakantieregeling 
vragen. Voor boeken bedraagt die 8 weken, voor dvd’s, cd’s en 
games 4 weken. Sprinters leen je maximum 2 weken. 
Dus laat het ons weten als je eropuit wil trekken zonder aan 
vervallen uitleentermijnen te moeten denken. 
 

zomer 

tips 

Je hebt het vast al meegemaakt. Eindelijk heb je tijd om een boek 
ter hand te nemen, maar dan duikt dé grote vraag op: wat ga ik 
lezen? Verlaat dit jaar eens de platgetreden paden en laat je 
inspireren door de themastand in de bib. 
In tijdschriften zoals Fietsen moet kunnen en Motoren en toerisme 
vind je allerlei boeiende tips voor een uitstap. Als je met het 
vliegtuig op reis gaat of meerdaagse wandeltochten onderneemt, 
zijn de handige, kleine dwarsliggers ideaal. Of probeer eens een 
gesproken boek. 
Ook voor je (klein)kinderen vind je heel wat leuke luisterboeken. 
En waarom eens geen fundel lenen? Deze digitale prentenboeken 
met allerlei spelletjes leen je via de Fundels app. Je meldt je aan 
met je Mijn-Bibliotheekaccount. Dan kan je jaarlijks gratis zeven 
fundels lenen die vier weken op je tablet of smartphone bewaard 
blijven. Je leest ze offline, enkel voor het downloaden heb je WiFi 
nodig. 
 

verrassing 
in je 

valies 
 

Voor de leerkrachten van het kleuter- en basisonderwijs is er nog 
extra lectuur voorzien. 48 valiesjes met 5 jeugdboeken zijn over 
de verschillende basisscholen in Hoogstraten verspreid. In juli en 
augustus lezen de leerkrachten deze boeken en kiezen ze hun 
favoriet. Ze nemen ook een leuke vakantiefoto met dit 
voorkeursboek. Deze foto kan je vanaf september in de BiB 
bekijken. Op die manier stimuleren we de kinderen ook om te 
lezen want natuurlijk willen zij het boek lezen dat hun meester of 
juf fantastisch vindt. 
 

nieuwe 

e-mail 

Op termijn integreren stad en OCMW tot 1 organisatie, 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 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.meersel-dreef@hoogstraten.be . 
 

 
Sluitingsdagen in juli 
 

 Hoogstraten: di. 11 en vr. 21 juli 
 Meer: vr. 21 juli 
 Meerle: za. 8, di. 11, za. 15, di. 18 en za. 22 juli 
 Meersel-Dreef: wo. 5, 12, 19 en 26 juli 
 Wortel: vr. 21 juli 

  

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

 

http://www.hoogstraten.be/sites/default/files/public/bibliotheek/documenten/Sluitingsdagen%20juli-augustus%202017.pdf
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be
mailto:bib.meersel-dreef@hoogstraten.be
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be?subject=Abonnee%20BIB-e-ZINE

