Nieuwsbrief BiblioNu augustus 2020

Lezing Wim Daniëls

Walk&Talk

Op woensdag 16 september vertelt
Wim over zijn boek “De zomer van
1945”. Locatie bibliotheek Venray.
Aanvang 19.30 uur, toegang € 5,-.
Aanmelden verplicht via
info@biblionu.nl

1 september vertelt Mien
Schattevoet van de FNV over de
Wet en regelgeving voor
uitkeringsgerechtigden. Aanvang
9.30 uur. Locatie Bibliotheek Horst.
Aanmelden verplicht via
info@biblionu.nl

Vacature Mediacoach

Cursus Digisterker

BiblioNu is op zoek naar een
bruggenbouwer op het gebied van
digitale geletterdheid, leesplezier
en cultuureducatie tussen school,
bibliotheek en doelgroepen.
Kijk op onze website voor meer
informatie.

Leer in drie bijeenkomsten omgaan
met websites van de overheid,
waaronder de belastingdienst en
mijnoverheid. Start is op 5 oktober
in Venray en 6 oktober in Horst.
Aanmelden via info@biblionu.nl

Dwarsliggers?
Wij houden ervan
De complete lichtgewicht boekjes
in een handzaam formaat zijn
ideaal voor op vakantie, in het
vliegtuig of voor in bed. Ze blijven
probleemloos openliggen en
kunnen met één hand worden
doorgebladerd.

Onlinesessie met je
favoriete artiest
Leer de beste grappen maken of
leer hoe je een vette serie schrijft.
Via het online platform
Taalbaas.nu kunnen jongeren van
12 t/m 18 jaar zich tot 28 augustus
gratis inschrijven voor inspirerende
onlinesessies.

Zomerlezen: doe mee en win
Het maakt niet uit waar je vakantie viert. In de achtertuin, ergens in Nederland of in het buitenland. Lezen kan altijd en overal.
Wij nodigen alle kinderen uit om ook in de zomervakantie te blijven lezen. Om dat extra aantrekkelijk te maken kun je een
vlog maken van je leesactiviteit en dit filmpje sturen naar info@biblionu.nl. Voor de beste vlog ligt een leuke prijs klaar. Ook

Nieuwe openingstijden vanaf 1 september
De openingstijden worden als volgt verruimd: maandag t/m vrijdag 10.00 – 17.00 uur, zaterdag van 11.00 – 14.00 uur.
We werken met bemande en onbemande openingsuren.
De bibliotheek Venray is bemand open van 10.00 - 12.00 uur en van 15.00 - 17.00 uur.
In de bibliotheek Horst aan de maas is bemand van 14.00 - 17.00 uur.

