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Nederland Leest. Leest u mee?

Lezing Anne van den Dool

Expositie kunstwerkjes

Dat is handig

Donderdag 26 november vertelt
Anne in de bibliotheek Venray
over familieleed binnen
meerdere generaties. Aanvang
19.30 uur. Toegang € 7,50 voor
leden en € 10,00 voor niet
leden. Aanmelden via de
activiteitenshop.

De 19-jarige Fleur Coenen is
student aan de Academie voor
Beeldende Vorming in Tilburg.
T/m 14 november exposeert
ze in de vestiging Horst
schilderijen en tekeningen die
ze gebruikte voor haar
toelating.

Met één inlog de materialen
van alle gezinsleden
verlengen. Met de Bibliotheek
Wise app stel je eenvoudig
een machtiging in voor jezelf
of andere gezinsleden.

Coronamaatregelen

Oefenen met het
donorregister

Prijsindexatie

In de bibliotheek proberen we er
alles aan te doen om voor u en
ons een veilige en prettige plek
te blijven, ook tijdens corona.
Kijk op onze website voor onze
huisregels.

Op onze website staat een
link naar de e-learning met
informatie over de
registratieprocedure. De uitleg
is in diverse talen
beschikbaar.

Om de service zoals u die
gewend bent, te kunnen
blijven verlenen, zijn we
genoodzaakt het
abonnementenaanbod en
daaraan gekoppeld de
tarieven per 1 januari 2021
aan te passen. Het actuele
overzicht is te vinden op onze
website.

Het zwijgen van Maria Zachea staat centraal tijdens Nederland Leest
1 november gaat de grootste bibliotheekcampagne van Nederland van start: Nederland Leest,
met dit keer aandacht voor ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’ met het geschenkboek Het
zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer.
In het boek wordt op fascinerende wijze een twintigste-eeuwse familiegeschiedenis ontvouwd die
naadloos aansluit op het thema Kleine geschiedenis, grote verhalen. Elke familie heeft zijn
verhalen. In he boek vertellen twaalf broers en zussen het ware verhaal van hun familie. Deze
uitgave heeft een exclusief nieuw nawoord met een update over hoe het nu met de familie gaat.

Volg een webinar
In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven organiseert BiblioNu nu ook interessante
webinars: interactieve live-uitzendingen via internet. Ofwel een evenement op internet waarbij er
alleen online publiek aanwezig is. Tijdens zo’n webinar kun je via de chat-functie vragen stellen.
Kijk ook in onze activiteitenagenda.
ONDERWERPEN
Books on Tour: Licht in het hoofd: 1 november 14.30 tot 17.00 uur.
Dit webinar staat in het teken van depressies en creativiteit. Onder het motto Licht in het Hoofd
maken we daar geen zwaarmoedige aangelegenheid van. Integendeel. Omdat vrijwel elke
schrijver maar al te goed weet dat de afwisseling van somberheid en euforie een bron van
inspiratie en creativiteit kan zijn.
Slaap en de hersenen: 5 november: 20.00 tot 21.00 uur Wat gebeurt er precies in je
hersenen tijdens slaap en wat maakt slaap zo belangrijk? Hoe komt het dat sommige mensen
minder goed slapen dan anderen en is daar iets aan te doen?
Het zelfvertrouwen van een puber: 10 november 20.00 tot 21.30 uur.
We verwarren zelfvertrouwen heel erg vaak met zelfverzekerdheid. Vaak vertalen we de grote
mond, het verbaal scherp uit de hoek kunnen komen of de brutale antwoorden als
‘zelfvertrouwen van een puber’. Meestal is het precies andersom: door van zich af te bijten doet
een puber een poging om zich zelfverzekerder te voelen.
Pubers en Gamen: 15 november 14.30 tot 16.00 uur.
Waarom vinden pubers het zo moeilijk om hun game neer te leggen? Wat is er slecht aan
gamen, wanneer moet je je zorgen gaan maken en wat is er eigenlijk heel erg goed en gezond
aan gamen?
Webinar: 75 jaar vrijheid - Bevrijders en beschermers: 10 december 20.00 tot 21.30 uur.
Met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis keren de Verenigde Staten zich
steeds verder af van het continent. Hij zet ook vraagtekens bij het NAVO-bondgenootschap. De
vraag voor ons is: moeten we ons daar zorgen over maken?
lees meer in onze activiteitenshop
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