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Maart
Geen Boekenweek maar wel een week vol boeken

Het voorwoord van de Boekenweek
De Boekenweek 2021 wordt in verband met corona verplaatst naar de
zomer. Van 6 tot en met 14 maart is er dus geen Boekenweek, maar
een week vol boeken met verschillende on-line activiteiten waarmee
het boek gevierd wordt.

Webinar Anne van den Dool : Vluchthaven
Woensdag 10 maart wordt schrijfster Anne van den Dool over haar
tweede roman "Vluchthaven" geinterviewd door Leny MandersThielen. Wie na afloop van het interview de leukste vraag stelt, wordt
beloond met een boekenbon.
Wanneer de Indonesische echtgenoot van haar grootmoeder overlijdt,
reist Hannah af naar zijn geboorteland om beter te begrijpen wie deze
getraumatiseerde man was. Was hij echt liever daar dan hier, liever
dood dan in leven? Zo onderneemt Hannah een eenzame zoektocht
naar geluk die vele vormen aanneemt en die laat zien dat we elkaar
soms pas na de dood beter begrijpen. Aanvang 14:30 uur. Prijs € 5,00
voor leden en € 6,50 voor niet leden.
Aanmelden via de activiteit op www.biblionu.nl

Bent u al gestart met een interessante cursus?
Als lid van de bibliotheek kunt u gratis en op elk moment online
cursussen volgen en zo werken aan uw persoonlijke ontwikkeling. In
het aanbod van 160 cursussen op het gebied van onder andere
marketing, communicatie, persoonlijke kracht, taal en commerciële
vaardigheden zit zeker wat voor u bij. Alle informatie is te vinden op
www.biblionu.nl/cursussen

Gevarieerd aanbod van webinars
Maandag 8 maart van 20:00 tot 21:30 uur: Vrouwen in de kunst.
Het aantal vrouwelijke kunstenaars in de kunstgeschiedenis is veel groter dan men ons tot in de
jaren zeventig van de vorige eeuw wilde doen geloven. Het kunsthistorische verloop is sindsdien
dankzij de inspanningen van feministische kunsthistorici gecorrigeerd.
Donderdag 18 maart van 19:30 tot 21:30 uur: Pubers en poen.
Wist je dat kinderen die van hun ouders met geld leren omgaan later beter rondkomen en
minder kans hebben op financiële problemen of schulden? Ouders spelen een belangrijke rol als
het gaat om de financiële toekomst van hun kind. Daarom de lezing: Pubers & Poen, wat kun je
als ouder het beste doen?
Donderdag 18 maart van 20:00 tot 21:30 uur Beïnvloeding van je brein in de huidige tijd.
Ja! Je kunt je brein beïnvloeden! Maar hoe pak je dat aan in de huidige tijd? Hoe zorgen we
ervoor dat we (juist) in deze tijd ons hoofd koel houden? Je brein in balans? Piekeren,
doemdenken, zwartkijken… wie kent de gedachte valkuilen niet?
Zondag 21 maart van 20:00 tot 22:00 uurr Books on Tour
Het literair-culturele programma Books on Tour staat in het teken van Vriendschap.
Maandag 22 maart van 20:00 tot 21:30 uur: Je gezonde tuin in 7 stappen.
Hoe ziet jouw gezonde tuin eruit? Het is alweer lente. We zijn allemaal nog steeds meer thuis.
Meer tijd dus om even stil te staan bij je tuin en heerlijk buiten zijn.
Woensdag 24 maart van 10:00 tot 11:00 uur: Introductie in hooggevoeligheid.
Interactieve lezing over het beter begrijpen en begeleiden van gevoelige kinderen.

Gastvrouw / gastheer gezocht bibliotheek Horst aan de Maas
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 vanaf 1 mei aan de slag als
vrijwilliger in de bibliotheek Horst aan de Maas. Werken in een mooi, nieuw gebouw ‘t Gasthoês
met een leuk team van vrijwilligers en medewerkers en veel persoonlijk contact met gasten!
De volledige vacaturetekst en de mogelijkheid om je aan te melden via het online
inschrijfformulier vind je op: https://www.biblionu.nl/over-ons/vrijwilligers.html Of neem
contact op met Gonny Nabben via gnabben@biblionu.nl of mobiel 06 11 25 11 69 (bereikbaar
op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag).
Klik op activiteiten op www.biblionu.nl voor meer informatie.

Bibliotheek Horst gaat verhuizen
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen. In verband met de verhuizing
naar 't Gasthoes is de vestiging Horst gesloten van maandag 12 april tot en met vrijdag 30 april.
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