
 
 

 

Deze maand stellen we in de BiB literatuur en technologie 
centraal. Wat kan je allemaal ontdekken? 
Tijdens de Boekenbabbels wordt het werk van bekende auteurs 
zoals Jonathan Coe (Nummer 11) en Hisham Matar (De 
terugkeer) uitvoerig besproken. De hoogdag voor lokale auteurs is 
de literaire verwendag Hoogstraten schrijft!. 
Voor de jeugd start een nieuw jaar van de Kinder- en Jeugdjury. 
Wat technologie betreft, is Digidak al jaren een betrouwbare 
partner. Naast het gewone lessenpakket bieden zij workshops 
voor kinderen en jongeren en opleidingen op maat voor je 
vereniging.  
Of ben je geïnteresseerd in meer revolutionaire technieken, zoals 
3D-printen? Probeer het zelf uit tijdens de Digitale Week. 
 

hoog 
straten 
schrijft! 

Het is zalig om in een boek te duiken en de rest van de wereld 
even te vergeten. Maar nog interessanter en leuker is het als je 
een auteur hoort vertellen over dat boek. Tijdens de literaire 
verwendag Hoogstraten schrijft! heb je de kans om lokaal 
schrijftalent te ontdekken. Verken onbekende werelden met 
fantasyauteurs als Thirza Meta en Joachim Rombouts. Of vertrek 
naar het Schotse Edinburgh met Lief Van Opstal. Ook boeken 
over erfgoed en kinderboeken komen ruim aan bod. En 
stadsdichter Daan Janssens brengt zijn werk ten berde.  
Elke auteur heeft een eigen signeerstand en krijgt de kans om zijn 
werk publiek te presenteren. Voor elke bezoeker zijn een origineel 
aandenken en een hapje voorzien.  
Zaterdag 14 oktober van 9 tot 12 uur – gratis – niet inschrijven 
 

3D 
printen 

De laatste jaren is 3D-printen steeds toegankelijker geworden. Je 
kan tegenwoordig zelfs een 3D-printer voor thuis kopen. En de 
mogelijkheden zijn heel divers: een 3D-beeldje van jezelf, een 
hoesje voor je gsm, eigen sieraden, … Zelfs chocolade figuurtjes 
en kleding kan je tegenwoordig zelf printen. De enige beperking 
lijkt je eigen fantasie. 
Wil je meer weten over 3D-printen en het zelf eens uitproberen? 
Xavier Coenen van FabLab geeft een tweedelige workshop. Je 
ontdekt hoe een 3D-printer werkt en gaat ook zelf aan de slag. 
Donderdag 19 en 26 oktober om 19u30 – 10 euro – vooraf 
inschrijven aan de balie of via de website. 
 

digidak 
verenigingen 

Al jaren organiseert Digidak zeer toegankelijke computerlessen. 
Voor verenigingen bestaat er nu ook een extra aanbod. Je kan 
een lesgever uitnodigen om aan de leden van je vereniging meer 
uitleg te geven over Digidak of over een specifiek onderwerp, bv. 
het gebruik van smartphones of het inzetten van een 
Facebookpagina om je vereniging te promoten. 
Ook is Digidak nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Meer info: dinsdag 10 oktober om 11 uur – gratis – niet inschrijven 

http://www.hoogstraten.be/vormingbib


jong 
digidak 

Nieuw, jong en digitaal. Dat is Jong Digidak! Op een leuke manier 
brengen we kinderen en jongeren iets bij rond ICT.  
Ben je tussen 6 en 12 jaar, dan kan je maandag 30 oktober om 
10u in de bib de leukste spelletjes spelen én misschien wel zelf 
maken.  
Ben je tussen 12 en 18 jaar? Kom om 14u kennismaken met de 
wereld van programmeren! Ook op 31 oktober kan je terecht voor 
superleuke activiteiten, maar deze blijven nog een verrassing.  
Inschrijven aan de bibbalie of online. 
 

 

Ben je tussen 10 en 16 jaar en lees je graag? Dan is de Kinder- 
en jeugdjury iets voor jou. Er zijn drie leesgroepen, 10 tot 12 jaar, 
12 tot 14 jaar en 14 tot 16 jaar. Van oktober tot april lezen we acht 
boeken. Vier keer komen we met de juryleden van jouw groep 
samen om twee boeken te bespreken. Daarna stelt ieder jurylid 
zijn eigen top 8 op. Door de ranglijsten van alle juryleden samen 
te tellen, weten we welk boek de Hoogstraatse jury het beste 
vond. Bovendien telt je stem ook mee voor de nationale jeugdjury. 
Geïnteresseerd? Vraag meer info of schrijf je in aan de bibbalie of 
via bibliotheek@hoogstraten.be . 
 

bib 
wijzer 

Tijdens de speelse bibverkenning Bibwijzer leren de kinderen van 
het zesde leerjaar informatie opzoeken in de bibcatalogus en 
andere databanken als voorbereiding op het middelbaar 
onderwijs. Zo zoeken ze onder meer uit welke boekenreeksen 
John Flanagan op zijn naam heeft staan en op welke filmfiguur 
Anthony Horowitz’ personage Alex Rider gebaseerd is. Als 
afsluiter en beloning vertelt een van onze voorlezers een 
spannend of grappig verhaal. Elf klassen met in het totaal 
ongeveer 225 leerlingen nemen aan dit project deel. 
Van maandag 9 oktober tot en met donderdag 19 oktober in de 
hoofdbibliotheek – voor klassen van het zesde leerjaar 

zwarte 

zeven 

Op zoek naar een leuke uitstap tijdens de herfstvakantie? Voor 
kinderen tussen 9 en 12 jaar organiseren de toeristische dienst en 
de BiB de spannende verhalentocht Het geheim van de zwarte 
zeven. Jullie gaan samen op zoek naar het lichaam van Knokie. 
Hopelijk heeft de heks er nog geen magische soep van gemaakt. 
Bereid je voor op een tocht vol spannende verhalen. Verkleed je 
griezelig, trek je wandelschoenen aan en breng een zaklamp 
mee. 
Vrijdag 3 november om 19u - vertrek in de hoofdbibliotheek –  
8 euro - inschrijven aan de bibbalie, bij de dienst toerisme of 
online - voor kinderen van 9 tot 12 jaar 
 

 
Activiteiten in oktober en begin november 
 

 Wo. 4 oktober: infomoment Kinder- en jeugdjury 13u30 
                        Boekenbabbel De terugkeer 20u 

 Do. 5 oktober: Boekenbabbel Nummer 11 14u 
 Ma. 9 tot en met do. 19 oktober: Bibwijzer 
 Di. 10 oktober: toelichting Digidak voor verenigingen en 

vrijwilligers 11u 
 Za. 14 oktober: Hoogstraten schrijft! 9u-12u 
 Do. 19 en 26 oktober: Wel en wee van 3D-printen 19u30 
 Ma. 30 en di. 31 oktober: Jong Digidak om 10u en 14u 
 Vr. 3 november: Het geheim van de zwarte zeven 19u 

  

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