
 
 

 
Als je de voorbije weken de hoofdbib bezocht hebt, merkte je het 
zeker en vast: midden in de BiB staan een aantal lege rekken. De 
boeken die daar stonden, zijn naar het nieuwe ZIZO-systeem 
omgezet en van plaats veranderd. Alle informatieve boeken worden 
op die manier aangepakt en per onderwerp bij elkaar gezet zodat je 
ze voortaan gemakkelijker vindt. 
Tijdens deze omschakeling kan je natuurlijk nog steeds in de BiB 
terecht om informatieve boeken, romans, strips of multimedia te 
lenen, lezingen bij te wonen, een gezellige babbel te doen tijdens 
de Koffiekrant, … 
Benieuwd wat er op het programma staat? Lees dan zeker verder. 
 

ZIZO 

ZIZO is dus de naam van het nieuwe plaatsingssysteem voor 
informatieve boeken. Op dit moment zijn de boeken over kunst, 
architectuur, fotografie en muziek omgezet en op hun nieuwe plek 
beland, achteraan in de bib. Wat vroeger de leeszaal was, is een 
echte kunsthoek geworden.  
Alle kunstboeken herken je vanaf nu aan een blauw pictogram op 
de rug van elk boek. Dit pictogram geeft aan of het boek over 
beeldende kunst, architectuur, fotografie of muziek gaat. De 
verwoording op het etiket geeft de verdere onderverdeling aan. Zo 
vind je bij het pictogram “Beeldende kunst” een onderverdeling in 
schilderkunst, beeldhouwkunst, graffiti, kalligrafie, …  
Deze plaatsaanduiding duikt ook in de catalogus op. Kijk maar eens 
naar “Het onvoltooide schilderij” of “Fotograferen en filmen met een 
smartphone”. 
Heb je vragen? Stel ze bij je volgende bibbezoek. We geven graag 
meer uitleg. 
 

opgeruimd 

hoofd 

Te veel aan je hoofd, stress, het gevoel dat je geleefd wordt, 
piekeren, moe en lusteloos?  
Jolanda Meijer, schrijfster van “Een opgeruimd hoofd. Meer rust en 
energie in 7 stappen” leert je omgaan met stress en nee zeggen 
zonder schuldgevoel. Ook ontdek je hoe je allerlei vastgeroeste 
patronen kan loslaten. 
Lezing dinsdag 6 februari om 19u – 3 euro - inschrijven via 
https://www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de bibbalie 
 

zonder 
is 

gezonder 

Pesticidevrije omgeving en voedsel: droom of werkelijkheid? 
Dan Slootmaekers van de Vlaamse Milieumaatschappij geeft meer 
uitleg over mechanisch en thermisch tuinbeheer en licht allerlei 
huis-tuin-en-keukenmiddeltjes toe. Ontdek hoe je biologische 
bestrijdingsmiddelen het best gebruikt en hoe je je tuin onderhoudt, 
zonder pesticiden te gebruiken. 
Lezing dinsdag 6 maart om 20u – gratis – inschrijven via 
https://www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de bibbalie 
Een samenwerking van Velt Noorderkempen, de milieudienst en de 
BiB. 
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“Gratis boeken. Vinden wat je niet zocht. Kranten en tijdschriften 
om in te kijken. Personeel dat beschikbaar is. Zaaalig!” 
“In de bieb voel je je als een kind in de snoepwinkel: zoveel lekkers 
dat je niet weet wat te kiezen.” Dit zijn niet onze woorden, wel die 
van Anne Provoost en Bavo Claes. Zij zijn slechts twee van de vele 
ambassadeurs van de actie #bibvooriedereen. Deze campagne van 
de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheken, Archieven en 
Documentatiecentra (VVBAD) wil het belang van goed uitgebouwde 
bibliotheken in elke gemeente benadrukken. 
In de loop van het jaar zal je regelmatig acties zien opduiken, zoals 
onlangs het omarmen van een bibliotheek in elke provincie. 
Als je de actie wil steunen, kan je online een petitie tekenen en 
natuurlijk regelmatig de BiB bezoeken. 
 

lente 
vorming 

Waarom zou je bijvoorbeeld eens niet een lezing of workshop in de 
BiB bijwonen? Momenteel leggen we de laatste hand aan ons 
activiteitenprogramma voor de komende maanden. Er is voor ieder 
wat wils: pesticidevrij tuinieren, een tupperwareavond met 
jeugdboeken, een bezoek aan nationale parken in Zuidwest-
Amerika, cyberpesten, … 
Voor deze vormingen werken we samen met onder meer Velt 
Hoogstraten, het Huis van het Kind, de Gezinsbond en een aantal 
stedelijke diensten. 
Vanaf half februari verschijnt het volledige programma op de 
website en kan je inschrijven. 
 

leraren 

kaart 

Werk je in het onderwijs en woon je in Hoogstraten? Haal dan je 
lerarenkaart 2018 in de hoofdbibliotheek af.  
Met deze kaart geniet je van allerlei voordelen, zoals kortingen of 
gratis inkom bij educatieve uitstappen en in bepaalde winkels. Het 
loont dus zeker de moeite om je kaart af te halen.  
Woon je niet in Hoogstraten, maar werk je wel in het onderwijs, kijk 
dan op www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart om te weten waar je 
voor je kaart terecht kan. 
 

 

De BiB in februari 
 

 Elke zaterdag voorleesuurtje 10u-12u 
 Ma. 5 februari “Gewoon maar druk of ADHD” 20u. 

Inschrijven: huiszoersel@olo.be; 03 270 06 73 
 Di. 6 februari “Een opgeruimd hoofd in 7 stappen” 19u 
 Wo. 7 februari Touwtje trek Meersel-Dreef 12u15 
 Do. 8 februari Touwtje trek Meer 17u en 18u30 
 Ma. 19 februari Boekenbabbel “De acht bergen” (Paolo 

Cognetti) 20u 
 Wo. 21 februari Kinder- en Jeugdjury 

o 10-12 jaar: “Floris Oudbloed” (Stefan Boonen) en 
“Alaska” (Anna Woltz) 13u30 

o 12-14 jaar: “Eilanddagen” (Gideon Samson) en 
“Neem mijn hand” (Kate DiCamillo) 15u 

 Do. 22 februari workshop “Zelf ecologische poetsproducten 
maken” VOLGEBOEKT 

 Wo. 28 februari 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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