
 
 

 
De paasklokken zijn naar de BiB gekomen. Deze keer brachten ze 
geen chocolade eieren, maar wel een BiB-e-ZINE vol interessant 
nieuws. 
Je kan je verdiepen in de wereld van oude en nieuwe beroepen. Of 
wil je meer weten over cyberpesten? Ook activiteiten voor de jeugd, 
zoals een auteursbezoek en de kinder- en jeugdjury, komen aan 
bod. Je maakt zelfs kans op gratis tickets voor het filmfestival van 
MOOOV. Wat je daarvoor moet doen? Lees snel verder en je komt 
het te weten. 
 

mossel 

man 

Schrijver Sam De Kegel heeft zich in de wereld van (bijna) 
verdwenen en nieuwe beroepen verdiept. Met zin voor humor 
vertelt hij over zijn ontmoetingen met smeden, schoenmakers, 
tatoeëerders, app-ontwikkelaars, … Onvermijdelijk stel je jezelf de 
vraag: zal mijn beroep blijven bestaan? 
Grijp deze unieke gelegenheid om meer te weten te komen over dit 
onderwerp want het is de laatste keer dat Sam De Kegel deze 
lezing brengt. 
Lezing dinsdag 17 april om 20u - 3 euro - inschrijven in de bib of via 
www.hoogstraten.be/vormingbib  
 

cyber 
pesten 

Technologische vernieuwingen bieden veel mogelijkheden, maar 
helaas kunnen nieuwe communicatiemiddelen ook misbruikt 
worden. Als je kind gepest wordt, kan het vaak zelfs thuis daaraan 
niet ontkomen want het pestgedrag zet zich online verder. Wat doe 
je dan als ouder om je kind te helpen? 
John Caubo van Veilig online geeft je allerlei tips om met online 
pesten om te gaan. Hij werkt met getuigenissen van experts, 
kinderen/jongeren en ouders. Via animatiefilmpjes en infographics 
geeft hij je zicht op het mediagebruik van jongeren.  
Lezing woensdag 25 april om 20u - 3 euro; 2,50 euro voor leden 
van de Gezinsbond - inschrijven aan de balie of via 
www.hoogstraten.be/vormingbib 
 

KJV 

De kinder- en jeugdleesgroepen naderen het einde van hun 
leesjaar.  
Zeven leerkrachten van het kleuteronderwijs lazen acht 
prentenboeken. Wat ze ervan vonden en hoe ze ermee in de klas 
aan de slag kunnen gaan,  bespreken ze na de paasvakantie.  
De kinderen van 10 tot 12 jaar stelden ook een top 8 samen van 
acht boeken voor hun leeftijd. Hun eindoordeel wordt 
bekendgemaakt op een groot slotfeest met een auteurslezing en 
andere leuke activiteiten. 
Maandag 16 april: bespreking door de kleuterleerkrachten 
Zaterdag 21 april: slotfeest voor de 10- tot 12-jarigen in Wuustwezel 
- in samenwerking met de bibliotheken van Essen, Kalmthout en 
Wuustwezel 

http://www.hoogstraten.be/vormingbib
http://www.hoogstraten.be/vormingbib


 

Zin in een uitstapje en een arthouse film? Dan is het MOOOV-
filmfestival echt iets voor jou. Je ontdekt er minder bekende parels 
zoals de openingsfilm Marlina, the murderer in four acts of het 
prachtige En attendant les hirondelles. In de BiB kan je zelfs een 
gratis inkomticket krijgen. Vraag ernaar aan de balie in de hoofdbib. 
Per persoon reiken we maximum 2 tickets uit. 
Ben je in de MOOOV-films geïnteresseerd, maar geraak je niet in 
Turnhout? Of is je filmhonger na het festival nog niet gestild? Neem 
dan eens een kijkje in onze catalogus. 
MOOOV-filmfestival van dinsdag 17 tot en met zondag 29 april. 
 

nico 
op 
bezoek 

Jeugdboekenmaand maart is bijna achter de rug, maar dit betekent 
niet dat de BiB alle jeugdboeken en -schrijvers in een verdoken 
hoekje wegsteekt. De kinderen van het vierde leerjaar ontmoeten in 
april Nico De Braeckeleer. Deze schrijver van bekende reeksen 
zoals BOE!kids, Hartsvriendinnen en Manon op de manege vertelt 
hun honderduit over het ontstaan van zijn boeken. 
Wij zijn alvast benieuwd hoe hij erin slaagt om zowel zeer 
fantasierijke en magische verhalen te creëren als meer realistische 
boeken over vriendschap en liefde. Bovendien heeft hij ook zijn 
sporen verdiend als scenarist voor F.C. De Kampioenen en Studio 
100, dus het belooft een onderhoudende lezing te worden. 
 

ZIZO 

Eindelijk vind je ze broederlijk naast elkaar in de BiB: Sandra, 
Sergio, Piet, Jeroen en Pascale. Door de overstap naar het ZIZO-
systeem hebben de boeken van deze bekende koks een nieuwe 
plaats gekregen. Hun werken herken je aan het pictogram van een 
mes en vork en daarbij “Beroemde koks” en hun achternaam. Ook  
andere boeken in verband met eten en drinken herken je aan dit 
groene pictogram. Denk onder meer aan diëten, wereldkeuken, … 
Ondertussen duiken meer nieuwe pictogrammen in de hoofdbib op. 
Hoe herken je voortaan boeken over sport en spel, lichaam en 
gezondheid of de natuur? Kom naar de BiB en maak jezelf wegwijs 
in het ZIZO-systeem of vraag uitleg aan de bibmedewerkers. 
 

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, maar niet op alle smartphones. 
Alvast bedankt om ons je mening door te geven. 
 

 

De BiB in april 
 

 Elke zaterdag voorleesuurtje 10u-12u 
 Ma. 2 april BiB sluit 
 Wo. 4 en wo. 11 april BiB Meersel-Dreef sluit 
 Ma. 16 april Kinder- en jeugdjury leerkrachten 

kleuteronderwijs 16u 
 Di. 17 april Zeg, ken jij de mosselman 20u 
 Za. 21 april KJV-slotfeest 14u in Wuustwezel 
 Ma. 23 en di. 24 april lezing Nico De Braeckeleer voor het 

4de leerjaar 
 Wo. 25 april  

o voorleesuurtje 14u-16u 
o lezing Cyberpesten 20u 

 

  

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

 

http://zoeken.hoogstraten.bibliotheek.be/?q=mooov&dim=Format(dvdvideo)
http://www.bib2018.be/
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