December
Kennismakers gezocht

Openingsweek bibliotheek Horst (terugblik)
We kijken terug op een geslaagde openingsweek van de Bibliotheek Horst (20 – 26 oktober).
Veel kinderen hebben aan het rad van fortuin gedraaid en zo leuke prijzen gewonnen. De gouden
wikkel is gevonden in een boek van Diney Costeloe, er was een gezellig tabletcafé met prachtige
muziek van Geutefiks, het bezoek van Geronimo Stilton werd druk bezocht en de prachtige film
Kapsolon Romy zorgde voor de nodige emoties. In de minibios was een filmpje van de nieuwe
bibliotheek te zien. Heb je de minibios gemist? De film is hier alsnog te bekijken. En: de actie
voor nieuwe leden is verlengd! Kijk voor meer informatie op www.biblionu.nl

Coronamaatregelen
De coronamaatregelen, zoals aangekondigd door het kabinet, hebben ook gevolgen voor
bibliotheken.
•
•
•
•
•

•

Er is een maximum aantal bezoekers toegestaan met als norm maximaal 1 persoon per
5 m2.
Er zijn aangepaste openingstijden in de vestiging Horst. De bibliotheek in ’t Gasthoês is
van maandag t/m vrijdag geopend tot 18:00 uur i.p.v. 23:00 uur. In het weekend zijn de
tijden ongewijzigd. Bekijk ook de openingstijden op onze website.
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht.
Ook moeten we ons houden aan 1,5 meter afstand.
Dit betekent dat er minder werkplekken aan de vaste computers en minder studieplekken
beschikbaar zijn. Ook kunnen we maar beperkt hulp bieden bij het werken aan de
computer en bij kopiëren. Activiteiten, waarbij het bewaken van de 1,5 meter in het
geding komt, zijn afgelast. Zo gaan de tabletcafé's, de cursus Klik&Tik en de
voorleesuurtjes op woensdagmiddag niet door.
In de bibliotheken wordt geen gebruik gemaakt van coronatoegangsbewijzen.

Wat wil jij graag delen?
Heb je een jarenlange passie of specifieke kennis die je graag wilt delen met anderen? Van
breien tot barokmuziek, van filosofie tot filmpjes maken. Samen met de bibliotheek wordt
gekeken hoe je deze kennis gaat delen. Dat kan een workshop, lezing of misschien wel een
excursie zijn. Enthousiast geworden? Meld je dan snel aan, ga de uitdaging aan en wordt
KennisMaker. Meer informatie op www.biblionu.nl/kennismakers

Aangepaste openingstijden
Vrijdag 24 en 31 december sluit de vestiging Venray om 16:00 uur en zijn de service uren in
Horst van 14:00 tot 16:00 uur. Kijk ook naar de openingstijden op onze website.

Escaperoomspel
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Niet alleen werkt het kind door lezen
aan een uitgebreidere woordenschat. Het leert ook veel op het gebied van schrijven,
grammatica, zinsbouw en spelling. Maar hoe krijg je kinderen die niet snel een boek pakken aan
het lezen?
Via het escaperoomspel 'De boekenreismachine' worden kinderen in de leeftijdcategorie 9-12
jaar gestimuleerd om een boek te lezen. Het spel is online te spelen via
www.boekenreismachine.nl De kinderen komen in het spel letterlijk terecht in verschillende
verhalen, beleven spannende avonturen en merken bovendien dat ze ook wat aan boeken
hebben qua informatieve waarde.

XpeditieBieb
Veel kinderen weten inmiddels de XpeditieBieb in Venray te vinden! De eerste workshops met
LegoWeDo en de robots Dash & Dot waren erg leerzaam en gezellig. De editie in december staat
in het teken van het greenscreen en stop-motion filmpjes. Kinderen gaan zelf animaties
bedenken en maken met het greenscreen of de stop-motion studio. Voor kinderen van 8 tot en
met 12 jaar, ervaring is niet nodig.

En verder...
Dinsdag van 13:00 - 16:00 uur Sociaal Juridisch spreekuur in Venray
Woensdag van 10:00 - 12:00 uur Spreekuur STAP in Horst
Donderdag van 10:00 - 13:00 uur Sociaal Juridisch spreekuur in Venray
Donderdag van 13:00 - 14:30 uur Taalcafé in Venray
Donderdag van 15:30 - 17:30 uur spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid in Venray
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