
 
 

 
De laatste weken van het jaar komen eraan. Nog even en 
Hoogstraten baadt weer in kerststemming. De donkerte in de 
vroege avonduren schrikt niet af, maar draagt bij aan de gezellige 
sfeer. Een knisperend haardvuur en zachte achtergrondmuziek 
begeleiden de vele familiebijeenkomsten die het einde van het jaar 
opsmukken. 
Maar deze feeststemming betekent niet dat we in de BiB al aan 
uitbollen denken. Integendeel, we zijn volop bezig aan de 
voorbereidingen voor het nieuwe jaar. In deze nieuwsbrief lichten 
we alvast enkele tipjes van de sluier. 
Veel ontdekplezier! 
 

van 

SISO 
naar  

ZIZO 

In 2018 schakelen we over naar een nieuw plaatsingssysteem voor 
de informatieve boeken volwassenen. Het cijfersysteem SISO 
verdwijnt en wordt vervangen door ZIZO, Zonder Inspanning 
ZOeken. In de jeugdafdeling wordt al enkele jaren met ZIZO 
gewerkt, vanaf volgend jaar dus ook bij de volwassenen. 
Gekleurde pictogrammen en thema’s op de rug van het boek geven 
duidelijk de juiste plaats van een boek aan.  
Niet alleen het boeketiket verandert, ook de aanduiding in de 
catalogus wordt aangepast. Bij “Waar staat het?” verschijnt het 
pictogram en het thema om de plaats aan te duiden. 
In de hoofdbibliotheek brengt deze overstap een herschikking van 
de hele afdeling voor volwassenen met zich mee. 
Als je problemen hebt om een bepaald boek te vinden of je meer 
uitleg over ZIZO wil, vraag het gerust aan de bibmedewerkers. Ze 
helpen je met veel plezier verder. 
 

boeken 
verkoop 

Als voorbereiding op de overstap naar ZIZO is er in de collectie 
sterk gewied. Hét moment dus om je slag te slaan. Kom tijdens de 
grote boekenverkoop snuisteren tussen de oude boeken en 
multimedia, zowel in de hoofdbib als in de uitleenposten. 
Boeken en multimedia kosten 1 euro per stuk, tijdschriftenpakketten 
2 euro. 
Van zaterdag 9 tot en met zaterdag 16 december, tijdens de 
Koffiekrant- en openingsuren. 
 

drie 
koningen 

Onze BiBvoorlezers brengen Driekoningen van Godfried Bomans 
ten tonele. Flor Verschueren zorgt voor de muzikale omlijsting. 
Achteraf kan je bij een glaasje glühwein napraten. 
Deze voorstelling vindt plaats op donderdag 21 december om 19u 
in de Kapel van het Gasthuis aan de Campus Stede Akkers.  
De toegangsprijs bedraagt 5 euro. De opbrengst wordt geschonken 
aan Music For Life / Alzheimerliga. 
Reserveren is verplicht want het aantal plaatsen is beperkt. Meer 
info en reservatie bij Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, 
dienstencentrum@hoogstraten.be, 03 340 16 30.  
 

  

http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/detail/Jeroen-Meus/Dagelijkse-kost-koken-met-gezond-verstand-2/Boek/?c_showfullavail=true&itemid=%7Clibrary%2Fmarc%2Fvlacc%7C10080205
https://www.hoogstraten.be/bibliotheek
mailto:dienstencentrum@hoogstraten.be


 

Zin om je eerste stappen op internet te zetten? En hoe zit het nu 
eigenlijk met die cloud waarover je vaak in de media hoort? De 
computercursussen van Digidak bieden de oplossing. In kleine 
groepen van maximum 5 personen leer je stap per stap nieuwe 
digitale vaardigheden. Digidak organiseert lessen op 3 locaties: de 
hoofdbib, het lokaal dienstencentrum Stede Akkers en in Meerle. 
De lessen zijn gratis, je betaalt enkel een waarborg van 5 euro.  
Je moet wel vooraf inschrijven. In de bibliotheek kan dat op vrijdag 
15 december van 9 tot 12 uur. 
 

lezingen 

2018 

Naast computercursussen biedt de BiB volgend jaar nog heel wat 
interessante vormingen aan. In januari organiseren we een 
workshop striptekenen en brengt stadsdichter Daan Janssens 
tijdens de Poëzieweek een interactieve lezing. De maand erna leer 
je omgaan met stress en ontdek je de mogelijkheden om zelf 
ecologische poetsproducten te maken. 
Inschrijven doe je op www.hoogstraten.be/vormingbib.  

@hoog 
straten 

Vanaf 1 januari worden de @bibliotheek-adressen geschrapt. Sinds 
mei werkt de BiB al met @hoogstraten-adressen, maar worden  
e-mails naar de oude adressen nog automatisch doorgestuurd. 
Vanaf 1 januari is dat niet meer het geval. 
Mailen naar de BiB doe je voortaan op bibliotheek@hoogstraten.be. 
Een uitleenpost bereik je op bib.deelgemeente@hoogstraten.be, 
dus bv. bib.meersel-dreef@hoogstraten.be . 
 

BiB 
sluit 

Tijdens de kerstvakantie knijpen wij er een aantal dagen tussenuit. 
De bibliotheek zal gesloten zijn op maandag 25 en dinsdag 26 
december en maandag 1 en dinsdag 2 januari. Op woensdag 27 
december en 3 januari is de uitleenpost in Meersel-Dreef gesloten, 
de andere locaties zijn die dag wel open. 
Als je zelf een aantal dagen weggaat, kan je je materialen online 
verlengen. Surf naar hoogstraten.bibliotheek.be en klik rechts 
bovenaan op “Mijn Bibliotheek verlengen”. De eerste keer moet je 
een profiel aanmaken, daarna kan je steeds aanmelden met je 
mailadres en je zelfgekozen paswoord. 
Het is ook mogelijk om de bibpassen van meerdere gezinsleden 
aan 1 account te koppelen. Daarvoor gebruik je de functie “Voeg 
lidmaatschap toe”. 
 

 

Activiteiten december 
 

 Elke zaterdag voorleesuurtje in hoofdbib 10u-12u 
 Do. 7 december Boekenbabbel Ian McEwan, Notendop 14u 
 Van za. 9 tot en met za. 16 december boekenverkoop in 

hoofdbib en uitleenposten 
 Ma. 11 december Boekenbabbel Iain Reid, Ik denk dat het 

voorbij moet zijn 20u 
 Vr. 15 december inschrijvingen Digidaklessen 9u-12u 
 Do. 21 december voorstelling “De drie wijzen” 19u in de 

kapel van het Gasthuis 
 Ma. 25 en di. 26 december BiB sluit 
 Wo. 27 december  

o voorleesuurtje in hoofdbib 14u-15u 
o BiB Meersel-Dreef sluit 

 Ma. 1 en di. 2 januari BiB sluit 
 Wo. 3 januari BiB Meersel-Dreef sluit 
 

  

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

 

http://www.digidak.be/digidak-hoogstraten-bibliotheek
http://www.hoogstraten.be/vormingbib
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be
mailto:bib.meersel-dreef@hoogstraten.be
http://hoogstraten.bibliotheek.be/
mailto:bibliotheek@hoogstraten.be?subject=Abonnee%20BIB-e-ZINE

