
 
 

 
De beste wensen voor jou, je familie, vrienden en kennissen!  
Moge het een jaar vol geluk en voorspoed worden. Geniet van het 
leven en als het eens niet meevalt, maak er dan het beste van. 
Een nieuw jaar betekent ook vaak de start van iets nieuws. Dus ook 
bij ons. Maandag starten we met de overstap naar ZIZO, een ander 
systeem voor het rangschikken van de informatieve boeken voor 
volwassenen. Je leest er alles over in deze nieuwsbrief. 
Natuurlijk loopt de rest van onze werking gewoon door, dus je blijft 
van harte welkom om boeken, strips of dvd’s te lenen, lezingen bij 
te wonen, de krant te lezen tijdens de Koffiekrant, … 
 

ZIZO? 

ZIZO is de afkorting van Zonder Inspanning ZOeken. Dankzij dit 
systeem vind je eenvoudig het informatieve boek dat je zoekt. ZIZO 
maakt gebruik van kleurcodes, pictogrammen en verwoordingen 
van thema’s. Alle informatieve boeken worden ingedeeld volgens 
dertien domeinen, die met een kleur aangegeven worden: groen 
voor boeken over de natuur, donkerblauw voor kunstboeken, …  
Binnen elk domein worden de verschillende rubrieken aangeduid 
met een pictogram. Bijvoorbeeld: het domein Vrije tijd wordt in het 
geel aangeduid. Binnen dat domein bestaan 2 rubrieken, Sport-spel 
en Creatief bezig. Deze rubrieken worden nog verder opgedeeld. 
Deze onderverdeling staat op het etiket naast het pictogram.  
Alle werken omzetten neemt een aantal maanden in beslag, dus 
tijdens het voorjaar wordt een dubbel systeem gebruikt. Op de 
themastand in de hoofdbib zie je een stand van zaken, een 
overzicht van de ZIZO-indeling en een aangepaste plattegrond. 
 

voordeel 

ZIZO biedt een aantal voordelen die het huidige systeem niet heeft. 
Voor mensen die niet met de BiB vertrouwd zijn, is het veel 
overzichtelijker. “Beroemde koks” zegt veel meer dan 629.2. 
Het nieuwe systeem zorgt voor een soepelere opstelling van de 
rekken in de BiB zodat we verwante rubrieken in elkaars buurt 
kunnen zetten.  
Bij de jeugd werkt de BiB al ettelijke jaren met het ZIZO-systeem. 
Doorgroeien naar de volwassen afdeling wordt dus veel 
gemakkelijker. 
 

boek 
vinden 

Om met ZIZO een boek te vinden heb je drie mogelijkheden: 
- je kan in de rekken grasduinen. Het ZIZO-etiket maakt je 

onmiddellijk duidelijk over welke onderwerpen de boeken gaan; 
- je kan gericht zoeken in de catalogus. Als je op de knop “Waar 

staat het?” klikt, verschijnt de ZIZO-aanduiding: de kleur, het 
pictogram en de verwoording van de rubriek waartoe het boek 
behoort; 

- vraag hulp aan een van de bibmedewerkers. Met veel plezier 
leggen we uit waar je een boek kan vinden.  

 



 
 
 
 
 
 

 

Strips lezen is zalig, eventueel zelfs ’s avonds laat stiekem onder je 
deken in je bed. Maar zit je ook zelf vol toffe ideeën en heb je zin 
om eens een strip te maken?  
Steven De Rie, die onder andere het inktwerk voor de strips van 
Urbanus doet, leert je de leukste stripfiguren tekenen. Je ontdekt 
hoe je met enkele eenvoudige technieken allerlei uiteenlopende 
figuren kan creëren. 
Zaterdag 20 januari om 14 uur in de hoofdbib – 3 euro – inschrijven 
verplicht via www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de balie – voor 
jongeren van 10 tot 18 jaar 
 

touwtje 

trek 

Als je kind leert lezen, gaat er een hele nieuwe wereld open. Ook jij 
kan die wonderlijke wereld van de eerste leesboekjes ontdekken, 
door deel te nemen aan Touwtje trek. Samen met je zoon of 
dochter voer je, na een korte rondleiding, allerlei zoekopdrachten 
uit. Per juist antwoord krijgen jullie een letter. Deze letters worden 
op het einde samengebracht tot 1 zin. 
Als beloning voor de geleverde inspanning vertelt een van onze 
voorlezers een verhaal. 
Touwtje trek is een samenwerking van de BiB met de Hoogstraatse 
scholen – van woensdag 17 januari tot en met donderdag 8 februari 
– gratis deelname – inschrijving via de scholen – voor kinderen van 
het eerste leerjaar en hun ouders 
 

poëzie 

week 

Tijdens de Poëzieweek toont stadsdichter Daan Janssens zijn 
dichterlijk talent in de BiB. Deze jonge poëet neemt je tijdens een 
interactieve lezing mee op een boeiende reis doorheen allerlei 
soorten en vormen van poëzie, de ene al wat meer voor de hand 
liggend dan de andere. Een intense belevenis die niet zal vervelen.  
De voorstelling is gericht op leerlingen van het 5de en 6de 
middelbaar, maar iedereen is welkom. 
Donderdag 25 en vrijdag 26 januari om 10u30 en 13u - 3 euro - 
inschrijven aan de balie of via www.hoogstraten.be/vormingbib  
 

boeken 

babbel 

De BiB organiseert 2 leesgroepen. De ene vindt in de namiddag 
plaats, de andere ‘s avonds. Vier keer per jaar komt elke groep 
samen om een literair werk te bespreken. 
De namiddaggroep stort zich dit jaar op de liefdesroman Peachez, 
een romance (Ilja Leonard Pfeiffer), het migratieverhaal Exit West 
(Mohsin Hamid), de getuigenissen van de Zinkjongens (Svetlana 
Alexijevitsj) en Toen wij wezen waren van Nobelprijswinnaar Kazuo 
Ishiguro.  
In de namiddaggroep zijn twee plaatsen vrij. Ben jij geïnteresseerd? 
Mail naar bibliotheek@hoogstraten.be of vraag meer info in de BiB. 
 

 

De BiB in januari 
 

 Elke zaterdag voorleesuurtje 10u-12u 
 Ma. 8 januari start overstap naar ZIZO 
 Wo. 10 januari – Kinder- en Jeugdjury 10-12 jaar “Stukjes 

hemelblauw” en “Wat niemand ziet” 13u30 
 Wo. 10 januari – Kinder- en Jeugdjury 12-14 jaar  

“De wonderlingen” en “Paultje, echt geen jongen” 15u 
 Van wo. 17 januari t/m do. 8 februari Touwtje trek 
 Za. 20 januari workshop striptekenen 14u 
 Do. 25 en vr. 26 januari lezing stadsdichter Daan Janssens 

10u30 en 13u 
 Wo. 31 januari 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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