Nieuwsbrief BiblioNu april 2019

Lees, luister en laat je verrassen | de Bibliotheek online
Vernieuwde e-books app
Op 2 april werd de langverwachte vernieuwde e-booksapp voor iOS en Android gelanceerd. Hierin
zijn de problemen verholpen waar sommige gebruikers sinds eind vorig jaar tegenaan lopen.
Bovendien heeft deze vernieuwde app een dag-nachtstand en kun je er ePUB3-bestanden mee
lezen. Meer informatie op onze website.

Let op: optie voor muntbetaling bij betaalautomaat gaat verdwijnen
Vanaf 15 april in Horst en 29 april in Venray is het niet meer mogelijk om bij de betaalautomaten
met munten te betalen. Alles gaat dan via de pin. De huidige apparatuur voldoet niet meer aan
de eisen die banken aan het moderne betalingsverkeer stellen.
Het meeste gebruiksgemak heeft u door een deposito op de bibliotheekkaart te zetten waarmee
eenvoudig kopieën, internetgebruik en andere betalingen afgerekend kunnen worden.
Laat u informeren bij de klantenservice.

Expositie seniorservice

openingstijden

Winnaars voorleesronde

Glaswerken gemaakt met
technieken zoals glas in lood,
tiffany, fusing en en
glasgraveren zijn in april te
zien in Venray.

Maandag 22 april 2e Paasdag
en Koningsdag zaterdag 27
april zijn de vestigingen van
BiblioNu gesloten. Goede
vrijdag, 19 april, zijn de
vestigingen gesloten vanaf
17.30 uur.

Brent Burger en Isis
Vennekens zijn de winnaars
van de regionale
voorleesronde. BiblioNu wenst
hen succes in de volgende
ronde.

Voorlees/knutselactiviteit
De Gruffalo

Waarom praat mijn
peuter niet?

Ademhaling en een
gezond leven

Kom je ook? Woensdag 10 april
vanaf 15.00 uur in de
bibliotheek van Horst. Als je je
werkstukje meeneemt naar de
voorstelling De Gruffalo op 14
april in de Merthal krijg je een
gratis consumptie én maak je
kans op een mooi boek.

Kentalis verzorgt op donderdag
11 april de gratis
informatiebijeenkomst ‘(Niet)
pratende peuters’ voor ouders.
Van 19.15 tot 21.30 uur in de
Bibliotheek Venray,
Merseloseweg 59.
Aanmelden via
www.kentalis.nl/evenementen

Lezing over ontgiften en
ontzuren door verminderen
van de ademhaling.
Woensdag 17 april van 19.30
- 21.30 uur in Horst.
Aanmelden via:
info@buteyko-leudal.nl

Laat je stem horen!

Taalvrijwilligers gezocht

Schrijf een recensie

Kinderen tussen de 6 en 12
jaar mogen weer bepalen wat
het beste kinderboek van vorig
jaar is. Het is belangrijk voor
schrijvers om te horen dat hun
boek gewaardeerd wordt door
kinderen. Stemmen kan van 20
t/m 26 mei.

BiblioNu zoekt enthousiaste
vrijwilligers om de taaldocent
te helpen met de begeleiding
van de cursisten bij de cursus
‘Lezen, schrijven en computer’.

Heb jij ook een mooi boek
gelezen dat IEDEREEN moet
lezen? Schrijf een recensie en
stuur die naar
info@biblionu.nl Wie weet
wordt jouw recensie wel op
onze website geplaatst.

Ook in april nog Belastingspreekuur
Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de aangifte is van harte
welkom op de belastingspreekuren bij BiblioNu. Kijk op de website
voor de actuele data en tijden.

En verder in april
4 april: Hooggevoeligheid bij volwassenen
9 april: Spreekuur Natuurlijk gezond samen in Horst
15 april: Spreekuur Natuurlijk gezond samen in Venray
15 april: Dementheekcafé in Venray
25 april: Taalcafé in Venray
4 mei: Tabletcafé in Horst

