Nieuwsbrief BiblioNu
Nieuwe bieb Horst, AfhaalBieb, interessante webinars, Taalhuis

Bibliotheek Horst aan de Maas gaat verhuizen
We zijn er bijna klaar voor! Elke dag wordt er hard gewerkt aan de
verbouwing en de inrichting van de nieuwe bibliotheek in het
Gasthoês. Neem alvast een kijkje in het foto-album en zie hoe mooi
het wordt.
Het nieuwe adres van de bibliotheek Horst aan de Maas is
Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst. Verderop in de nieuwsbrief meer
info over de AfhaalBieb en de openingstijden.
Het programma voor de spectaculaire openingsweek wordt vanwege
de coronamaatregelen uitgesteld naar het najaar. We houden je
uiteraard op de hoogte.
Om de opening toch niet zomaar voorbij te laten gaan, worden er in
de week van 1 mei onderstaande activiteiten voor kinderen
georganiseerd.

Letterspeurtocht voor kinderen
Van 1 t/m 10 mei hangen er in diverse winkeletalages in Horst letters.
Lukt het jouw kind om met de verzamelde letters de juiste oplossing
bij elkaar te puzzelen? Download het deelnameformulier (te vinden op
onze website). Stuur de oplossing in vóór 11 mei. Er zijn verschillende
leuke prijzen te winnen waaronder de hoofdprijs: twee kaartjes van
Mind Mystery.

Online voorlezen "Nog honderd nachtjes slapen"
Voor kinderen vanaf 4 jaar wordt het grappige verhaal over Dorus die
heel veel van knippen houdt voorgelezen. Op woensdag 5 mei vanaf
10:00 uur.
Aanmelden kan t/m maandag 3 mei via de activiteitenbutton op
onze website.

Met vlaggetjes fleuren we de bibliotheek op
Een oproep aan alle kinderen: help mee om de nieuwe bibliotheek te
versieren. Download het pdf bestand op onze website. Print de
pagina en knip het vlaggetje uit. Kleur het vlaggetje of versier het op
een andere manier. Inleveren graag vóór 11 mei in de brievenbus van
't Gasthoês.

Nieuwe openingstijden vestiging Horst aan de Maas
Zodra de COVID-19 maatregelen vervallen, kun je de bibliotheek in
het Gasthoês nog vaker bezoeken dan voorheen. We gaan in Horst
dan van maandag tot en met vrijdag open van 9:00 - 23:00 uur en op
zaterdag en zondag van 9:00 - 17:00 uur. Tussen 14:00 - 17:00 uur
op doordeweekse dagen en van 10:00 - 13:00 uur op zaterdag is er
een professionele medewerker aanwezig voor het beantwoorden van
vragen en het inschrijven van nieuwe leden. Gedurende de
openingsuren zijn er regelmatig vrijwilligers in de vestiging aanwezig
als gastheer en gastvrouw.
Let op: vanwege de COVID-19 maatregelen start onze
dienstverlening vanaf 3 mei voorlopig alleen nog in de vorm van een
AfhaalBieb met aangepaste openingstijden. Een uitleg over de
aangepaste werkwijze lees je in het volgende artikel.

Nieuwe opzet AfhaalBieb vanaf 3 mei
Als lid van de bibliotheek kun je op vastgestelde uren zonder afspraak
terecht voor het ophalen van gereserveerde materialen (inclusief
verrassingspakketten) en het inleveren van materialen. Gewenste
titels kun je reserveren via de publiekscatalogus. Via het
bestelformulier op de website kan alleen nog een verrassingspakket
aangevraagd worden. Je kiest een genre en geeft aan hoeveel boeken
je hiervan wilt lenen.
De AfhaalBieb is voor al onze leden: jeugd en volwassenen en is open
op onderstaande uren:
Horst: maandag t/m vrijdag van 14:00 - 17:00 uur + zaterdag van
10:00 - 13:00 uur
Venray: maandag t/m vrijdag van 10:00 - 16:00 uur + zaterdag van
10:00 - 13:00 uur
Bij de zelfservice neem je de materialen in en plaatst deze in de
inleverkasten. Vervolgens leen je zelf de nieuwe (gereserveerde)
materialen uit. Volg de uitgezette looproute. Denk eraan om de
bibliotheekpas mee te nemen bij je bezoek.
Het is helaas nog niet toegestaan om in de bibliotheek te verblijven
voor het zelf uitzoeken van boeken, het lezen van de krant of het
gebruikmaken van de internetpc's en het kopieerapparaat.

Een Taalhuis, wat is dat eigenlijk?
Stel je kunt niet, of niet goed lezen of schrijven waardoor je moeilijker
mee kunt doen in de maatschappij. Dat kan af en toe heel lastig zijn
of zorgen voor een gevoel van schaamte.
Ken je iemand met deze problemen? Verwijs ze naar het Taalhuis voor
hulp.
Taalhuismedewerkers Wendy en Lieke leggen in dit filmpje uit
waarvoor men terecht kan bij het Taalhuis en hoe de bezoekers
geholpen kunnen worden bij bovenstaande problemen.

Training taalvrijwilligers
Met veel plezier hebben we afgelopen weken, online, de training voor
taalvrijwilligers gegeven. Vier enthousiaste vrijwilligers zijn
uitgedaagd om te ontdekken, te ervaren en te leren hoe zij een
laaggeletterde cursist kunnen begeleiden. Ook hebben ze geleerd over
de achtergronden van NT1 en NT2. Zij kunnen, zodra alle maatregelen
het toelaten, aan de slag om het geleerde in de praktijk te brengen.
Wij wensen hen hierbij veel plezier. Mocht je interesse hebben in een
cursus of heb je vragen hierover neem dan contact op met Christel
Vergeldt (CVergeldt@biblionu.nl) of Wendy Hendrix
(WHendrix@biblionu.nl)

Diverse interessante webinars
Woensdag 12 mei van 10:30 - 12:00 uur. Hechting, babyverzorging
en vaderschapsverlof. Over het belang van elkaar leren kennen en
daar de tijd voor nemen. Ook de praktische kanten van het verzorgen
en ouderschapsverlof komen aan bod. Deelname is gratis.
Woensdag 19 mei van 20:00 - 21:30 uur. Live online interview met
Teun van de Keuken. Over de (on)eerlijke productieprocessen van ons
voedsel. Kosten: € 7,50
Donderdag 20 mei van 10:30 - 12:00 uur. Babyverzorging
Stap voor stap wordt de babyverzorging doorlopen, heel praktisch,
met een levensechte pop, een badje en een aankleedkussen.
Deelname is gratis.
Donderdag 27 mei van 20:00 - 21:30 uur. Erna Charbon over Frida
Kahlo. Een lezing over het leven van Frida met haar ongekende
energie en levenslust. Ondanks voortdurende pijn leidde ze een rijk en
intens leven. Dit jaar zijn er exposities van haar bij het Cobra Museum
en het Drents Museum.
Prijs: leden bibliotheek € 6,00, niet leden € 7,50.
Kijk voor uitgebreide informatie en aanmeldingen op biblionu.nl onder
de button Activiteiten.
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