Een huis voor Harry
Nieuwsbrief BiblioNu januari 2019

Gelukkig 2019
Directie en medewerkers van BiblioNu wensen iedereen een gezond en gelukkig 2019!

Een huis voor Harry
Het Prentenboek van het Jaar 2019, geschreven door Leo Timmers,
staat centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen van 23 januari t/m
2 februari.
Samen met studenten van de Gilde Opleidingen maken we er een echt
feest van. Er wordt voorgelezen uit het boek ‘Een huis voor Harry'. Na
het voorlezen gaan de kinderen samen met Harry op zoek naar zijn
huis. Ze zingen mee met het liedje en dansen zelf als de dieren uit het
boek. Op woensdag 23 én 30 januari in de bibliotheken Horst en
Venray vanaf 14.30 uur. Op onze website meer informatie over de
Nationale Voorleesdagen.

Momenten van herinnering
16 januari van 13.30 - 16.30 uur
in de vestiging Horst.
Inloopmiddag over
rouwverwerking door Sabine van
de Laak en Hennie Alaerds. Kom
kijken naar wat mogelijk is met
kleding of andere aandenken
van uw dierbaren. Klik hier voor
meer informatie.

Nieuw: Meeluisterboeken
Voor kinderen vanaf 7 jaar die
lezen lastig vinden. Luister
naar de tekst terwijl je het
boek leest. Op het boek staat
een code die op de site
meeluisterboek.nl ingevuld
moet worden. De verhalen
zijn toegankelijk geschreven
en prachtig geïllustreerd.

Betalen met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd,
veilig en gemakkelijk online
betalen. Ook uw
contributierekening van
BiblioNu. Ga naar
www.biblionu.nl en klik
rechtsboven op inloggen. Log
in met het nr. van uw
BiblioNupas en uw
wachtwoord. Ga vervolgens
naar iDEAL transacties. Nog
geen wachtwoord? Neem
contact op met een van onze
medewerkers.

Open week SeniorWeb
In de bibliotheek Venray extra aandacht voor digitale activiteiten. Op
maandag 21 januari is er een extra tabletcafé (15.00 - 17.30 uur)
voor vragen rondom tablets, smartphones en e-readers.
Medewerkers van Senior Service Venray en BiblioNu geven op 22, 24
en 26 januari informatie over hun aanbod cursussen. Bijvoorbeeld
Photoshop Elements en Excel voor gevorderden en Klik&Tik: een
cursus voor digibeten. Kijk voor meer informatie op onze website.

Emma wil leven
De voorstelling 'Emma wil leven' van Solo Stories is een aangrijpend verhaal over de strijd tegen
anorexia. De voorstelling is bij te wonen op 13 januari in de Merthal in Horst. Leden van BiblioNu
krijgen 10% korting. Klik hier voor de kortingspagina.

En verder
Maandag 7 januari: Tablet café in Venray van 15.00 tot 17.30 uur
Dinsdag 8 januari: Inloop Natuurlijk Gezond in Horst van 10.00 tot 13.00 uur
Maandag 21 januari: Dementheek café van 14.00 tot 16.00 uur in Venray
Maandag 21 januari: Inloop Natuurlijk Gezond van 13.00 tot 17.00 uur in Venray
Maandag 21 januari: Extra Tablet café in Venray van 15.00 tot 17.30 uur
Zaterdag 26 januari: Tablet café van 10.00 tot 13.00 uur in Horst
Donderdag 31 januari: Taalcafé van 13.00 tot 14.30 uur in Venray

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Bibliotheek BiblioNu. Wilt u de nieuwsbrief elke week via
de mail ontvangen? Meldt u aan via onze website of vraag een van onze medewerkers.
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