December
Word jij vrijwilliger bij BiblioNu?

Aangepaste openingstijden
Voor de feestdagen gelden de
volgende tijden:
24 december sluiting om 16.00
uur
25 en 26 december gesloten.
31 december sluiting om 16.00
uur.
1 januari gesloten.

Webinar Erna Charbon
over Gustav Klimt

Webinar Beethoven

In dit webinar à € 5,00 staat
de kunstenaar Gustav Klimt
centraal. Opgeleid en
begonnen als academisch
kunstschilder en geliefd als
portrettist van de hogere
klassen. Klimt richtte met
anderen in 1897 de Wiener
Sezession-beweging op.
Op onze website bij
“activiteiten” meer informatie.

Dit jaar is het 250 jaar
geleden dat Ludwig van
Beethoven werd geboren in
Bonn. Een mooie gelegenheid
voor kunsthistorica Erna
Charbon en pianist Frans van
Tuijl om in het leven en de
muziek van deze componist te
duiken. Volg het webinar op
22 december voor slechts 5
euro. Op onze website bij
“activiteiten” meer informatie.

Tijdschriften lezen via
gratis app

Op zoek naar info over
boeken en schrijvers?

Vragen over digitale
zaken?

Maar liefst 16 tijdschriften zijn
digitaal te lezen via de
TijdschriftenBieb app. Na
inloggen kun je een tijdschrift
kiezen, downloaden, lezen en
ook weer verwijderen. Er zit
geen limiet op het aantal.

Op LiteRom staan duizenden
recensies, interviews en
auteursartikelen. Inloggen
kan zowel vanuit thuis als in
de bibliotheek.

Bel de Digi hulplijn. Getrainde
vrijwilligers helpen je op weg
met alle vragen over je
computer, laptop, mobiel én
tablet. De gratis DigiHulplijn is
bereikbaar van maandag t/m
vrijdag tussen 09:00 - 17:00
uur via 0800 1508.

Webinar: Is president Biden bereid om ons te beschermen?
Er ging een zucht van verlichting door Europa nadat een meerderheid van de Amerikanen in het
stemhokje de voorkeur gaf aan Joe Biden als president. Maar is die hoop terecht? Sinds de
Tweede Wereldoorlog kennen we de Amerikanen in Zuidoost-Brabant als bevrijders en
beschermers. In 1944 luidden parachutisten van de Amerikaanse 101e Airborne Division de
bevrijding in toen zij als eerste voet op Brabantse bodem zetten tijdens Operatie Market Garden.
Tijdens de Koude Oorlog rolden Amerikaanse tanks over Brabantse wegen tijdens grootschalige
NAVO-oefeningen. De Amerikanen bleven garant staan voor onze vrijheid.
De webinar is op donderdag 10 december van 20:00 tot 21:30 uur. Kosten € 5,00.
Op onze website bij “activiteiten” meer informatie.

BiblioNu zoekt vrijwilligers
Vrijwilligers digitale vaardigheden
Ben jij handig met de computer? Weet jij jouw weg op het internet te vinden en wil jij mensen
helpen hun digitale vaardigheden te vergroten? Dan is een rol als Klik&Tik vrijwilliger, vrijwilliger
Digisterker of vrijwilliger TabletCafé iets voor jou!
Vrijwilligers voorlezen
Je leest prentenboeken voor aan jonge kinderen op woensdagmiddag en/of zaterdagochtend in
de bibliotheek Horst aan de Maas en/of Venray. Je kiest zelf een prentenboek uit om voor te
lezen en je organiseert zo mogelijk een activiteit die aansluit bij het prentenboek.
Gastheer of gastvrouw in de bibliotheek
Ben jij enthousiast en betrokken en vind je het fijn om orde aan te brengen. Wil jij je graag
inzetten om anderen te helpen en jezelf te ontwikkelen ga dan aan de slag als vrijwilliger in de
bibliotheek Horst aan de Maas en/of Venay. Werken in een leuk team van vrijwilligers en
medewerkers en veel persoonlijk contact met gasten!
Meer info en aanmeldingsformulieren op onze website.
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