
 
 

 
Vandaag begint de herfstvakantie. Een wisselvallig weertje kondigt 
zich aan, dus een week lang buiten ravotten zal voor de kinderen 
niet zo aangenaam zijn. Gelukkig kunnen zij aan heel wat extra 
activiteiten in de BiB deelnemen, zoals technologische workshops 
en een griezelige verhalentocht. 
Maar ook tijdens de rest van de maand staat er nog heel wat op het 
programma, zoals activiteiten voor de Voorleesweek en andere 
boeiende lezingen en workshops. En kijk vanaf de tweede helft van 
november uit naar ons winteraanbod. Houd daarvoor de 
stadswebsite en onze Facebookpagina goed in de gaten. 
 

 

Nieuw, jong en digitaal. Dat is Jong Digidak! Op een leuke manier 
brengen ze kinderen en jongeren iets bij rond ICT.  
Tijdens de herfstvakantie kan je aan heel wat leuke workshops 
deelnemen: 
 

- maandag 30 oktober 
10u: games ontwikkelen (6-12 jaar) UITVERKOCHT 
14u: programmeren (12-18 jaar) 

- dinsdag 31 oktober 
10u: unplugged – van pixels tot placemats (6-12 jaar) 
14u: filmlab (12-18 jaar) 
 

Deelname is gratis, maar je moet wel vooraf aan de bibbalie of 
online inschrijven. 
 

griezelig 
grensland 

Luister je naar graag naar spannende verhalen? Voor kinderen 
tussen 9 en 12 jaar organiseren de toeristische dienst en de BiB de 
griezelige verhalentocht Het geheim van de zwarte zeven. Je gaat 
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 enge 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 
 

balie 
moord 

Ook daarna blijft het spannend in de BiB want vijf klassen van het 
eerste middelbaar onderzoeken een moord die hier heeft 
plaatsgevonden. De leerlingen van het VITO en het Klein Seminarie 
gaan op zoek naar het wapen waarmee Harry Vervoort omgebracht 
is. Om dat te vinden, lossen zij allerlei bibvragen op. Databanken, 
ZIZO-indeling, het krantenarchief van Gopress, … zullen voor deze 
jonge speurders geen geheimen meer hebben. 
Maandag 6, dinsdag 7 en vrijdag 17 november. 

https://www.hoogstraten.be/vormingbib
https://nl-nl.facebook.com/BiBHoogstraten/
http://www.hoogstraten.be/vormingbib
https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/cultuur/gemeenschapscentrum/tickets/online-verkoop
https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/cultuur/gemeenschapscentrum/tickets/online-verkoop


 

Je hoort het regelmatig: voorlezen stimuleert de fantasie en is goed 
voor de taalontwikkeling van je kind. Maar bovenal is voorlezen leuk 
voor jong en oud. Wat extra aandacht tijdens de Voorleesweek is 
dus verdiend. 
Zowel in de hoofdbib als in de uitleenposten halen onze voorlezers 
hun vertelkunsten boven om kinderen van de 2de kleuterklas tot en 
met het 3de leerjaar op een fantasierijke tocht mee te nemen. 
Natuurlijk zijn de kinderen ook welkom tijdens de gewone 
voorleesmomenten op zaterdag (wekelijks, 10-12 uur) en de laatste 
woensdag van de maand (14-15 uur). 
 

(voor) 
lezen 

Naast het voorlezen op school is het belangrijk dat je kind ook thuis 
met taal in contact komt. Inspiratie voor geschikte boeken kan je via 
onze leestips opdoen of je komt naar de lezing van Daniëlle 
Daniëls, specialiste leesbevordering en taalvaardigheid. Zij geeft je 
allerlei tips om lezen thuis te stimuleren. Makkelijk toepasbaar 
zodat je ze de volgende dag al kan uitproberen. 
Dinsdag 28 november om 20u – 3 euro – vooraf inschrijven aan de 
bibbalie of online. 

boek 
beeld 

November is traditioneel Boekenbeursmaand. Thema dit jaar is 
boek en beeld. Onmiddellijk denk je dan aan prachtige fotoboeken, 
maar je kan heel uiteenlopende kanten uit. Verdiep je eens in het 
werk van illustratoren zoals Gerda Dendooven of Klaas Verplancke. 
Een ver doorgedreven combinatie van woord en beeld vind je ook 
in strips. De collectie volwassen strips is dit jaar verder uitgebreid, 
gaande van avonturen over historische strips tot verhalen die uit het 
leven gegrepen zijn. 
Dus, het ideale moment om je traditionele leespad eens te verlaten 
en enkele onbekende zijpaden te verkennen. Je zal zeker een 
aantal onverwachte parels tegengekomen. 
 

thee 
degustatie 

Ben jij ook een theeliefhebber die graag eens iets nieuws 
uitprobeert? Dan is onze theedegustatie echt iets voor jou. Je krijgt 
niet alleen meer uitleg over de verschillende soorten thee en waar 
welke thee goed (of slecht) is, maar je maakt zelfs een eigen ice tea 
op basis van vers fruit en thee en leert hoe je gemakkelijk een 
theecocktail maakt met limoncello of gin. 
Woensdag 15 november om 19u – 5 euro – vooraf inschrijven 
verplicht aan de bibbalie of online. Haast je want er zijn nog maar 
enkele plaatsen vrij. 
 

 

Activiteiten eind oktober en november 
 

 Ma. 30 en di. 31 oktober: Jong Digidak 10u en 14u 
 Wo. 1 en do. 2 november: BiB sluit 
 Vr. 3 november: Het geheim van de zwarte zeven 19u 
 Ma. 6, di. 7 en vr. 17 november: Moord aan de bibbalie 
 Do. 9 november: Levensreddend handelen bij baby's en 

kinderen door DHCC 19u 
 Za. 11 november: BiB sluit 
 Wo. 15 november 19u: theedegustatie 
 Do. 16 en 23 november: 3D-printen UITVERKOCHT 
 Za. 18 tot en met zo. 26 november: Voorleesweek 
 Ma. 27 november: workshop haarvlechten UITVERKOCHT 
 Di. 28 november: Meer (voor)lezen, beter in taal 20u 
 Wo. 29 november: voorleesuurtje 14u 

 

  

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

 

http://hoogstraten.bibliotheek.be/artikel/voorleesweek21
http://www.hoogstraten.be/vormingbib
http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/?hardsort=year&q=fotoboeken&dim=Format(book)&dim=Doelgroep(ageAdults)&dim=Topic(foto%27s)
http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/?q=gerda+dendooven
http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/?q=klaas+verplancke
http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/?q=STRIP&dim=Format(comic)&dim=Language(dut)&dim=pubYearRange(1_2010)&dim=pubYear(2017)&dim=Doelgroep(ageAdults)
https://www.hoogstraten.be/vormingbib
https://www.dhcc.eu/
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be?subject=Abonnee%20BIB-e-ZINE

