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Het is bijna zover! Gasthoês , we komen eraan

Verhuizing vestiging Horst aan de Maas naar het Gasthoês
We zijn druk bezig om alles in goede banen te leiden om zo vanaf 1
mei een mooie bibliotheek te kunnen presenteren. We ontkomen er
niet aan om tijdelijk de vestiging Horst aan de Maas te sluiten van 12
t/m 30 april.
Inleveren en afhalen
Tot en met 9 april is het nog mogelijk om boeken in te leveren tussen
10.00 en 16.00 uur en gebruik te maken van de afhaalservice. Na 12
april kunt u voor de afhaalservice terecht in de bibliotheek Venray.
Reserveren
Vanaf 1 april tot en met 1 mei is het tijdelijk niet mogelijk om
materialen te reserveren bij de afhaallocatie Horst. Materiaal van
andere vestigingen reserveren en kiezen voor afhaallocatie Venray is
wel mogelijk. De afhaaltijden in Venray liggen tussen 10:00 - 16:00
uur op doordeweekse dagen.

Kinderen lezen de leukste boeken van 2020
De Kinderjury, de lezersprijs van de Kinderboekenweek, is van start
gegaan met de Leesweken! Lees t/m 9 mei (opnieuw) alle favoriete
boeken uit 2020. Op kinderboekenweek.nl/kinderjury kun je bij alle 50
boeken die op de Tiplijst staan je recensie achterlaten. Zo help je
andere kinderen om de leukste boeken te kiezen. De stemweek is van
10 t/m 16 mei 2021.
lees meer >

Thuis tijdens corona? De bieb biedt afleiding
Kijk voor interessante tips om het thuis makkelijker, veiliger en leuker
te maker op het Digitaalhuis. Lees tijdschriften via de nieuwe gratis
app voor iedereen die lid is van de bibliotheek. Leen de mooiste ebooks en luisterboeken via onlinebibliotheek.nl
Of lees samen met je kind een digitale voorleestas gevuld met
prentenboeken & doe-, zing-, speel- en praatopdrachtjes. Samen
lezen was nog nooit zo leuk.
lees meer >

Voorlichting: laatste termijn van de zwangerschap
Tijdens de voorlichting over de zwangerschap vanaf 20 weken komen de ontwikkeling van de
baby, de verandering in je zwangere lichaam en handige tips bij kwaaltjes aan de orde.
Vaak ben je al met de zwangerschap bezig voordat je zwanger bent. Sommigen gaan naar de
huisarts voor advies om te stoppen met anticonceptiemiddelen. Voor anderen is een
zwangerschap een grote verrassing. Iedereen heeft een eigen krachtige verhaal want een
zwangerschap verandert niet alleen jou en jouw lichaam, maar ook je hele leven.
Laatste termijn van de zwangerschap
Ben je 20 weken zwanger, dan heb je al een eerste kwetsbare periode van de zwangerschap
achter de rug, je bent nu aan de tweede helft van je zwangerschap begonnen. De meeste
vrouwen voelen zich nu beter en energieker. Je baby groeit nu heel snel. Tijdens deze
voorlichting zie je hoe jij en je baby zich voortdurend aan elkaar aanpassen in een dynamisch
evenwicht. Wij raden deze voorlichting van 45 minuten van harte aan!
Gratis cadeautas
Voor alle deelnemers aan deze voorlichting van Remedica is er een mooie cadeautas met een pak
luiers, borstcompressen, babyhuidverzorgingsproduct en billen crème. Deze kunt u ophalen bij
de bibliotheek.
Aanmelden kan via onze activiteitenagenda.

Gevarieerd aanbod aan gratis webinars
Maandag 5 april van 10:30-12:00 uur. Lezing over de nieuwe Donorwet.
Met informatie over orgaan- en weefseldonatie, wat de nieuwe wet voor u betekent en hoe u uw
keuze vastlegt.
Donderdag 22 april van 10:30-12:00 uur. De bevalling.
Tijdens deze voorlichting krijg je informatie over wat je kunt verwachten als de bevalling begint.
Wat zijn de eerste signalen, waar moet je op letten.
Maandag 26 april van 10:30-12:00 uur. Kom in beweging.
Meer in beweging komen samen met informatie over verschillende ouderdomskwaaltjes staat
centraal bij dit programma.
De webinars worden verzorgd door Remedica Communicatie & Educatie. Kijk voor alle informatie
en reserveren in onze activiteitenagenda.

Webinar: Schrijven in scènes: de makkelijkste manier om boeiend te schrijven
Op donderdag 15 april van 20:00 tot 21:30 uur door Maria Genova.
Schrijven in scènes is iets waar heel veel schrijvers mee worstelen. Hoe doe je dat precies? Hoe
laat je de emoties van een personage zien? Hoe laat je dialogen natuurlijk klinken? Hoe beschrijf
je de sfeer of de omgeving, zonder dat het te langdradig wordt? Heb je ‘show, don’t tell’ echt
nodig, of kan je boek daar prima zonder? In deze schrijfworkshop leer je de fijnere kneepjes van
het vak.
In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven. Kosten: bibliotheek leden € 6,00, niet leden €
7,50.
Iedereen die zich aanmeldt, ontvangt een paar uur van tevoren de link voor deelname aan de
sessie. Mocht je de workshop missen, ontvang je de dag daarna een link om terug te kijken. De
opname blijft twee weken beschikbaar.

Webinar: Klassieke mythologie
Op maandag 19 april van 20:00 - 21:30 uur door Erna Charbon.
De verhalen over de Griekse en Romeinse goden hebben nog niets aan actualiteit ingeleverd en
vormen nog altijd een onuitputtelijke bron van inspiratie. Kunstenaars hebben zich eeuwenlang
laten inspireren door klassieke verhalen. De op het doek vastgelegde drama's zijn dikwijls
spannend en aangrijpend. Voor velen onder ons zijn deze verhalen slechts vage herinneringen of
zelfs een compleet mysterie. Het kan dan ook geen kwaad de kennis over de klassieke mythen
eens op te vijzelen.
In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven. Kosten: bibliotheek leden € 6,00, niet leden €
7,50. Je ontvangt een paar uur van tevoren je persoonlijke kijklink voor het webinar.
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