
 
 

 
Eureka! De Griekse wetenschapper Archimedes riep dit toen hij uit 
zijn bad sprong en juichend door de straten van Syracuse liep. Hij 
had net een belangrijke natuurkundige ontdekking gedaan, die nog 
steeds de Wet van Archimedes heet.  
Ook nu slaken sommige mensen deze kreet als ze iets 
wonderbaarlijks vinden. En daarvoor krijg je in maart heel wat 
kansen: vrij tuinieren, een tupperwareavond met boeken en tal van 
activiteiten in het kader van de jeugdboekenmaand. 
 

jeugd 
boeken 

maand 

Sinds enkele jaren is de jeugdboekenweek tot een maand 
uitgegroeid. Die langere periode is ook nodig want het thema 
“wetenschap en techniek” kan je op vele manieren verrassen: 
ruimtereizen, gekke professoren, originele uitvindingen, 
informatieve boeken vol proefjes en experimenten, … 
Een selectie uit de ruime keuze jeugdboeken hierover vind je op de 
themastand in de bib en op de catalogus. Of leef je uit met een van 
de wetenschappelijke spelletjes in de jeugdafdeling. 
De leerlingen van het IKO zorgen trouwens voor een gepaste 
aankleding van de jeugdafdeling. Wij kijken alvast uit naar hun 
prachtige creaties die je vanaf volgende week kan bewonderen. 
 

ganzen 

bord 

Het is niet altijd vanzelfsprekend om één bepaald boek te vinden: er  
staat zoveel leesvoer in de BiB. Onder het motto “Jong geleerd is 
oud gedaan” gaan we dus aan de slag om de kinderen van het 
derde leerjaar te leren hoe zij via de catalogus en in het rek boeken 
kunnen vinden. Geen saaie theoretische uiteenzetting, maar een 
leuk ganzenbord, vol doe-,weet- en zoekopdrachten. We zijn 
benieuwd welke ploegen de overwinningsmedaille in de wacht 
slepen. 
Van donderdag 8 tot en met donderdag 22 maart in de hoofdbib en 
de uitleenposten. 
 

tupper 
boeken 

Een tupperwareavond in de BiB lijkt vreemd, maar niet als je weet 
dat er jeugdboeken in plaats van huishoudproducten worden 
voorgesteld. Samen ontdekken we hoe je een geschikt boek voor je 
kind kiest en hoe je ook moeilijke lezers aan het lezen krijgt. Uit een 
selectie van 100 à 120 kinderboeken tonen we de allermooiste en 
zoeken we wat voor jouw kind het beste boek is. 
Wil je je kind van de basisschool voortaan helpen bij zijn speurtocht 
in de BiB? Schrijf je dan zeker voor deze workshop in. 
Workshop donderdag 22 maart om 20u – 3 euro – inschrijven via 
https://www.hoogstraten.be/vormingbib of aan de bibbalie 
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ZIZO 

Trek je er binnenkort op uit of wil je al plannen voor de 
zomervakantie maken? In de BiB vind je dankzij het nieuwe ZIZO-
systeem veel gemakkelijker de geschikte informatie om er een 
geslaagde vakantie van te maken.  
Alle reisgidsen en andere toeristische werken herken je aan een 
grijs pictogram. Voor boeken over België is dat een kaart van ons 
land, voor de andere landen een wereldbol. Let ook op de speciale 
afbeelding voor de rubriek “Onze gemeente”.  
Binnen 1 land is er vaak een verdere onderverdeling, zoals 
Frankrijk Campings-Hotels, Italië Toscane en Spanje Barcelona. 
Nieuwsgierig geworden? Kom eens een kijkje nemen in de hoofdbib 
of surf in onze catalogus naar bv. Zuid-Toscane of Logeren bij 
Belgen in Frankrijk. 
 

zonder 
is 

gezonder 

Pesticidevrije omgeving en voedsel: een 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. 
 

computer 

cursus 

Na de paasvakantie start een nieuwe reeks computercursussen van 
Digidak. In kleine groepjes krijg je les op maat. Dus als je met een 
tablet of smartphone wil leren werken of de mogelijkheden van 
internet en sociale media zoals Facebook wil ontdekken, zijn deze 
lessen echt iets voor jou.  
Inschrijven voor de lessen in de BiB kan op vrijdag 23 maart van 9u 
tot 12u. Deelname is gratis; je betaalt enkel 5 euro waarborg. 
 

geef je 
mening 

Waarom kom jij naar de BiB van Hoogstraten? Leen je materialen, 
woon je graag een lezing bij of is er een andere reden? En wat vind 
je van het aanbod en de dienstverlening? Wij vernemen het graag. 
Als je ouder bent dan 18 jaar, neem dan zeker deel aan het 
gebruikersonderzoek op www.bib2018.be. Invullen gaat vlot op pc 
en tablet, niet op smartphone. 
Alvast bedankt om ons je mening door te geven. 
 

 

De BiB in maart 
 

 Do. 1 maart Levensreddend handelen bij baby’s en kinderen 
(DHCC; inschrijven niet meer mogelijk) 19u 

 Elke zaterdag voorleesuurtje 10u-12u 
 Di 6 maart Zonder is gezonder 20u 
 Van do 8 t/m do 22 maart Ganzenbord 
 Do 8 maart Boekenbabbel “Peachez, een romance” (Ilja 

Leonard Pfeiffer) 14u 
 Wo. 21 maart Kinder- en Jeugdjury (10-12 jaar) “Meneer 

Jules, of het einde van de wereld” (Herman Van de 
Wijdeven) en “Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten 
over ridders” (Sarah Devos) 13u30 

 Do. 22 maart Tupperboeken 20u 
 Vr. 23 maart inschrijvingen Digidak 9u-12u 
 Wo. 28 maart voorleeswoensdag 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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