
 
 

 

De bibliotheek was oorspronkelijk een plaats om boeken te 
bewaren. Denk maar aan de bibliotheek van Alexandrië, die op 
een gegeven moment 400.000 tot 700.000 boekrollen bezat. 
Ondertussen zijn bibliotheken echter uitgegroeid tot veel meer 
dan een loutere opslagplaats van leesmateriaal. Je leent naast 
boeken, strips en tijdschriften ook dvd’s, games, luisterboeken en 
cd’s. Ook kan je aan verschillende activiteiten deelnemen: 
lezingen van auteurs, hedendaagse workshops, 
computercursussen, rondleidingen, … 
Bibliotheken beperken zich ook niet meer tot de muren van hun 
gebouw. Informatie wordt tot bij jou thuis gebracht, op je 
computerscherm. Of je ontdekt de BiB op een ongewone plaats. 
Je merkt het, bibliotheken evolueren en passen hun dienst-
verlening voortdurend aan. Enkele voorbeelden van hoe dit in BiB 
Hoogstraten gebeurt, ontdek je in dit BIB-e-ZINE. 
 

schrijvers 

op stal 

De BiB gaat deze maand de boer op. We trekken naar het 
aardbeibedrijf van Steve Schrijvers en Leen Delcroix. Bestseller-
auteur Lize Spit (Het smelt) en journalist Patrick Van Gompel 
volgen in ons zog. Johny Geerinckx interviewt hen over hun band 
met het platteland en het landbouwersleven. De originele locatie 
staat garant voor een boeiend gesprek met deze twee toppers. 
Bovendien geeft Steve met plezier meer uitleg over het 
boerenleven en de manier waarop hij zijn bedrijf runt. Via een 
korte rondleiding ontdek je het ook in levenden lijve. Afsluiten 
doen we met een Hoogstraats streekproduct. 
Dus, gesprekken met topgasten, kennismaking met een 
aardbeiteler en versterking van de innerlijke mens: de ideale 
ingrediënten voor een heerlijk avondje uit.  
Donderdag 24 augustus om 19u30 – Vooraard 14a, Minderhout – 
inschrijven niet nodig – gratis. 
 

 

Onze stad herbergt heel wat literair talent, daar zijn we van 
overtuigd. Daarom biedt de BiB op zaterdag 14 oktober 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 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


week 

koffie 

krant 

Onze vrijwilligers zijn al volop in de weer om alles klaar te maken 
voor een nieuw Koffiekrantjaar in september. Ze zetten hun 
dertiende jaar feestelijk in met een heerlijke verwenweek.  
’s Maandags zijn er pannenkoeken, de rest van de week een 
verwenkoffie. Ook krijg je als bezoeker een origineel, 
handgemaakt cadeau. 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om tijdens de Koffiekranturen 
materialen in te leveren. Nieuwe materialen uitlenen is niet 
mogelijk. 
Heb je zin om rustig de krant te lezen, een heerlijke tas koffie te 
drinken en andere mensen te ontmoeten? Bezoek de BiB dan 
eens tijdens de Koffiekrant. 
Week van de Koffiekrant: van maandag 4 tot en met vrijdag 8 
september van 9u tot 12u – gratis – inschrijven niet nodig. 
 

vorming 

najaar 

De Week van de Koffiekrant betekent ook het begin van een 
najaar vol nieuwe lezingen, workshops en andere activiteiten. Zo 
kan je tijdens de digitale week eind oktober aan een cursus 3D-
printen deelnemen. Of is een theedegustatie eerder iets voor jou? 
Voor deze cursussen en workshops kan je inschrijven in de 
bibliotheek of via de website. Voor sommige activiteiten moet je 
zelfs niet inschrijven, zoals voor de literaire verwendag 
Hoogstraten schrijft!. 
Het belooft weer een boeiend en bruisend najaar te worden. 
Hopelijk mogen we jou op een (of meerdere) van de activiteiten 
verwelkomen. 
 

GO 
press 

Lees jij ook elke dag de krant? Altijd boeiend om op die manier op 
de hoogte te blijven van wat er in jouw buurt en in de wereld 
gebeurt. Maar als je op reis gaat, is dat soms lastiger. En het is 
helaas ook niet mogelijk om alle kranten te lezen. Daarvoor biedt 
het krantenarchief GoPress de ideale oplossing. Je vindt er de 
artikels uit meer dan 20 kranten en actualiteitstijdschriften. 
Hoe ga je te werk? 
Surf naar de catalogus. Wijzig het zoekveld aan de linkerzijde 
naar krantenarchief en tik een zoekterm in, bv. Hoogstraten.  
De artikels staan chronologisch, het meest recente bovenaan. De 
zoekresultaten verfijn je in de linkerkolom. Als je op de titel klikt, 
lees je het volledige artikel door met je Mijn-Bibliotheekaccount in 
te loggen. 
 

 

Activiteit in augustus 
 

 Do. 24 augustus: Schrijvers op stal met Lize Spit en 
Patrick Van Gompel 19u30 – Vooraard 14a, Minderhout 

 
Sluitingsdagen in augustus 
 

 Hoogstraten: di. 15 augustus 
 Meer: wo. 9, vr. 11, wo. 16 en vr. 18 augustus 
 Meerle: di. 15 augustus 
 Meersel-Dreef: wo. 2, 9, 16, 23 en 30 augustus 
 Minderhout: ma. 7, do. 10, ma. 14 en do. 17 augustus 
 Wortel: wo. 2, vr. 4, wo. 9 en vr. 11 augustus 

 

  

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

 

https://www.hoogstraten.be/bibliotheek
https://www.hoogstraten.be/vormingbib
https://www.hoogstraten.be/bibliotheek/welkom-op-hoogstraten-schrijft
http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be?subject=Abonnee%20BIB-e-ZINE

