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Zomer bij BiblioNu
We staan het hele jaar voor u klaar!
Het zelf kunnen is toch veel leuker
Dat is een van de reacties die we krijgen van de deelnemers aan de
cursus Klik & Tik. Want niet iedereen is even vertrouwd met
bijvoorbeeld websites bekijken, e-mailen of bankzaken regelen via de
computer. Daarom bieden we het hele jaar door de gratis cursus Klik
& Tik aan. Gedurende drie maanden volgt u, in uw eigen tempo, onder
begeleiding van bibliotheekmedewerkers deze internetcursus voor
beginners. Interesse? Kom dan langs bij de bibliotheek of bel voor
Horst naar (077) 398 23 39 en voor Venray naar (0478) 58 19 70.

De Literaire Salon gaat weer van start
De Salon is een samenwerkingsproject tussen BiblioNu en Literair Café Venray. Dit jaar is
gekozen voor het boek De grote stilte van John Boyne. Het boek wordt besproken op de
donderdagen 7 en 28 november van 19.30 - 21.30 uur in de Bibliotheek Venray. Aanmelden via
secretariaat@literaircafevenray.nl De kosten voor deelname bedragen € 25,-.

Langere
uitleenperiode
T/m 3 augustus is de
uitleentermijn zes weken in
plaats van drie. (Dit geldt niet
voor Toptitels.) Prettige
vakantie!

Download gratis de
VakantieBieb

Een welverdiend
certificaat

Ook voor niet-leden. De
geselecteerde e-books komen
op de boekenplank in de app
te staan. Na het downloaden
is voor het lezen van de ebooks geen internetverbinding
meer nodig. Ideaal dus voor
vakantie.

Enthousiaste cursisten van de
cursus Lezen, schrijven en
computer ontvingen het
certificaat voor het succesvol
deelnemen aan afgelopen
cursusjaar.

Taalcafé voortaan
wekelijks

Expositie
boekendozen

Hooggevoeligheid bij
kinderen

Ga samen in gesprek en oefen
zo op een leuke manier de
Nederlandse taal. Voor wie
nog niet zo goed Nederlands
praat en met mensen die de
taal goed spreken. Iedereen is
welkom en deelname is gratis.
Elke donderdag van 13.00 tot
14.30 uur in de Bibliotheek
Venray.

Leerlingen van Kindcentrum
Stip uit Swolgen en Tienray
hebben geen boekverslag,
maar een boekendoos
gemaakt van een boek dat ze
hebben gelezen. Tot en met
18 augustus zijn deze
werkstukken te zien in de
Bibliotheek Horst. Leuke
leestips voor de
zomervakantie!

15-20% van de kinderen is
hooggevoelig. Deze kinderen
zijn meer dan gemiddeld
gevoelig voor indrukken en
prikkels en merken meer
signalen en details op. Al deze
indrukken worden dieper
verwerkt en hebben dus meer
impact. Lea Hendriks van
Begeleiden met Gevoel
verzorgt op 10 oktober een
workshop in de bibliotheek
Horst.
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