
 
 

 
1 september, het begin van een nieuw schooljaar. Een hele 
belevenis voor de vele schoolgaande kinderen en jongeren: de 
ene leerling voelt zich onmiddellijk als een vis in het water, de 
andere stapt schoorvoetend de school binnen, onzeker over wat 
er gaat gebeuren. Leerkrachten zijn al een tijdje volop aan de slag 
om iedereen een warm welkom te bezorgen en bedachten weer 
heel wat leuke werkmethoden om hun leerstof over te brengen. 
Leren gaat immers veel vlotter als je je amuseert. 
Dat streven naar een combinatie van een aangename omgeving, 
ontspanning en iets bijleren kenmerkt ook de BiB. Je komt er 
meer over te weten in deze editie van het BIB-e-ZINE. 
 

voor 
lezen 

Voorlezen is een mooi voorbeeld van ontspannend bijleren. Het is 
niet alleen leuk, maar kinderen worden ook taalvaardiger door 
naar verhalen te luisteren en hun fantasie wordt geprikkeld.  
De BiB heeft zelfs een heus voorleesteam. In de hoofdbib 
vertellen de vrijwilligers elke zaterdag van 10 tot 12 uur verhalen. 
Kinderen kunnen aansluiten wanneer ze willen en mogen zelf hun 
voorleesboekje kiezen. Ook elke laatste woensdag van de maand 
staan deze voorlezers van 14 tot 15 uur paraat. 
Of je ontmoet hen tijdens Groenten & Bloemen in het kinderdorp 
in het Begijnhof. Op zaterdag lezen ze ’s middags voor aan 
anderstalige nieuwkomers, zondag staan er heel wat leuke 
verhalen voor kinderen op het programma. 
Wil je meer weten over voorlezen? Schrijf je dan in voor de 
voorleesworkshop van Daniëlle Daniëls eind november. 
 

verrassing 
in je 

valies 

Om (voor)lezen plezant te houden, is een boek dat je aanspreekt 
heel belangrijk. De leerkrachten van de kleuter- en basisschool 
hebben de voorbije maanden alvast heel wat inspiratie opgedaan 
dankzij “Verrassingen in je valies”. Een 50-tal leerkrachten ontving 
als vakantielectuur een koffertje met 5 jeugdboeken. Daaruit 
kiezen ze hun favoriete boek en nemen er een foto van. Deze 
foto’s worden in de loop van september in de hoofdbib en de 
uitleenposten opgehangen.  
Door dit project ontdekken de leerkrachten nieuwe boeken en 
worden de kinderen aangespoord om die boeken te lezen. 
 

kleuter 

KJV 

De BiB breidt de kinder- en jeugdjury uit met een leesgroep voor 
leerkrachten van de kleuterschool. Elke leerkracht leest acht 
prentenboeken en leest ze ook aan de leerlingen voor. Daarna 
maakt elke leerkracht een top 8 met bovenaan het boek dat 
zijn/haar klas het beste vond. Zo komen we te weten welk 
prentenboek de jury van Hoogstraten het beste vond. Deze 
winnaar wordt bekendgemaakt op een feestelijke bijeenkomst met 
alle deelnemende leerkrachten, waarbij ze ook volop de kans 
krijgen om de boeken te bespreken. 
 

https://www.hoogstraten.be/vormingbib


boeken 

babbel 

Ook volwassenen kunnen in Hoogstraten aan een leesgroep 
deelnemen. Sinds 2013 organiseert de BiB Boekenbabbels. Deze 
leesgroepen komen vier keer per jaar bij elkaar om een boek te 
bespreken. Er bestaat zowel een namiddag- als een avondgroep. 
Dit najaar staan nog de autobiografie De terugkeer van Hisham 
Matar, het spannende Ik denk dat het voorbij moet zijn (Iain Reid) 
en toppers van Jonathan Coe (Nummer 11) en Ian McEwan 
(Notendop) op het programma. 
In de namiddaggroep zijn nog twee plaatsen vrij. Interesse? Mail 
naar bibliotheek@hoogstraten.be of meld je aan de balie. 
 

 

Onze stad herbergt niet alleen fervente lezers, maar ook heel wat 
literair talent, daar zijn we van overtuigd. Daarom 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 voor 15 september kandidaat via 
het online formulier, telefonisch (03 314 32 61) of aan de balie 
(contactpersoon: Jan Desoete). We hebben je contactgegevens, 
de titel van je boek(en) en een korte inhoud nodig. 
 

week 

koffie 

krant 

Lees je graag de krant of heb je zin om een babbeltje te slaan? 
Kom dan naar de Koffiekrant. Van maandag tot vrijdag heten de 
vrijwilligers je tussen 9 en 12 uur van harte welkom. Zij zetten een 
nieuw werkjaar feestelijk in met een heerlijke verwenweek.  
’s Maandags zijn er koffiekoeken, de rest van de week een 
verwenkoffie. Ook krijg je een origineel, handgemaakt cadeau. 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om tijdens de Koffiekranturen 
materialen in te leveren. Nieuwe materialen uitlenen is niet 
mogelijk. 
Op 26 september start er ook een Koffiekrantwerking in het 
nieuwe dienstencentrum in het Chirolokaal aan de Ulicotenseweg 
te Meerle. Op dinsdag en woensdag kan je daar tijdens de 
voormiddag terecht.  
Week van de Koffiekrant: van maandag 4 tot en met vrijdag 8 
september van 9u tot 12u in de hoofdbib – gratis 
 

computer 
cursussen 

Binnenkort kan je ’s voormiddags in de BiB ook opnieuw 
computerles volgen, van de eerste stappen op een pc over 
internetgebruik tot Facebook en smartphone. Een overzicht van 
alle lessen vind je op de website van Digidak.  
Digidak organiseert lessen op 3 locaties: de hoofdbib, het lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers en het Buurthuis Hazenweg in 
Meerle. De lessen zijn gratis, je betaalt enkel een waarborg van  
5 euro. Je moet wel vooraf inschrijven. In de bibliotheek kan je dat 
op vrijdag 15 september van 9 tot 12 uur. 
 

 
Activiteiten in september 
 

 Za. 2 september: start wekelijks voorleesuurtje 10u – 12u 
 Ma. 4 tot en met vr. 8 september: Week van de Koffiekrant 

9u – 12u 
 Vr. 15 september: inschrijvingen Digidak 9u – 12u 
 Za. 16 en zo. 17 september: voorlezen tijdens Groenten & 

Bloemen 
 Wo. 27 september: voorleesuurtje 14u – 15u 
 

  

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