
Nieuwsbrief Maas en Peel juni   Read this newsletter in your browser.

Goed nieuws: de bibliotheken zijn sinds 20 mei weer open en we kunnen onze
bezoekers weer ontvangen. Velen hebben al van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
Daar zijn we heel blij om. 
We kunnen ook weer activiteiten in de bibliotheken organiseren. Daarbij moeten we
rekening houden met een aantal maatregelen. Daarom geldt voor alle activiteiten dat
je je vooraf moet aanmelden. Een volledig overzicht van onze activiteiten is te vinden
op de activiteitenkalender op onze website. 
In deze nieuwsbrief lees je alles over de Boekenweek, Zomerlezen en nieuws uit
jouw eigen bibliotheek.

Wat is de inleverdatum van jouw boeken?

In de periode dat de bibliotheken gesloten waren hebben
wij ervoor gezorgd dat alle uitgeleende materialen steeds
automatisch werden verlengd. De laatste keer tot 3 juni.
Nu de bibliotheken weer open zijn moet je er zelf voor
zorgen dat boeken op tijd worden ingeleverd of verlengd.
Voorkom een boete en lever je boeken tijdig in.

Nieuws uit de bibliotheken

In Baarlo, Kessel en Maasbree is de indeling van de
romans gewijzigd. Deze boeken staan niet langer op
genre bij elkaar maar alle genres door elkaar in één
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alfabet. 
Wijziging openingstijden: de Bibliotheek Maasbree is
met ingang van 9 juni ook op woensdagochtend open. Kijk
voor alle openingstijden op onze website.

Openingstijden

Klik&Tik

De Klik&Tik cursussen in Panningen en Reuver starten
weer. Klik&Tik is een cursus voor de startende
computergebruiker. Je leert omgaan met de computer
en/of tablet. Er wordt gewerkt met de programma's van
oefenen.nl Deelnemers werken op hun eigen tempo.
Aanmelden of meer weten? Stuur een mailtje naar
panningen@debibliotheekmaasenpeel.nl of
reuver@debibliotheekmaasenpeel.nl. Vergeet niet je
naam en telefoonnummer te vermelden. Of neem
telefonisch contact op met jouw bibliotheekvestiging.

Taalcafé

Ook de Taalcafés kunnen weer in de bibliotheek
plaatsvinden. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. 
In Baarlo wordt het Taalcafé voorlopig nog digitaal
georganiseerd. 
Meer informatie en aanmelden: Peel en Maas:
info@taalpuntpeelenmaas.nl 
Beesel: reuver@debibliotheekmaasenpeel.nl

Gedichtenwedstrijd Beesel

Op initiatief van Lila (13 jaar) wordt er in juni van dit jaar in
de gemeente Beesel een gedichtenwedstrijd
georganiseerd voor kinderen en jongeren van 10 tot en
met 18 jaar. Aan dit idee werken wij als de Bibliotheek
Maas en Peel, samen met onze partner Synthese, graag
mee. Of je nu een echte (amateur)dichter bent of nog
nooit eerder een gedicht hebt geschreven maar het wel
eens wil proberen, je bent welkom om je gedicht in te
sturen. Doe jij ook mee? Je kunt een mooie prijs winnen!
Ken jij iemand tussen 10 en 18 jaar uit de gemeente
Beesel die zelf gedichten schrijft? Attendeer hem of haar
dan op de gedichtenwedstrijd die op 7 juni start. Op onze
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website vind je meer informatie, waaronder de thema’s
waarbinnen de gedichten moeten passen.

Naar de website

Boekenweek 2021: Tweestrijd

Van 29 mei tot en met 6 juni wordt de Boekenweek
gevierd. In aanloop daar naartoe hebben een aantal
inspirerende ontmoetingen plaats gevonden tussen
auteurs. Geheel in het Boekenweekthema 'Tweestrijd' zijn
zij met elkaar in gesprek gegaan en kregen vragen en
dilemma's voorgelegd. Deze gesprekken zijn te bekijken
op hebban.nl Vanaf 29 mei vind je in het kader van de
Boekenweek op hebban.nl nieuwe schrijversgesprekken.

Zomerlezen

Zomerlezen heeft dit jaar als centraal thema: 'Lees de
wereld rond' en start meteen na de Boekenweek. Op
hebban.nl is Zomerlezen opgedeeld in een aantal
themaweken. In juni is dat van 7 t/m 13 juni de spannende
week en van 21 t/m 27 juni de oranje week. Bijpassende
boektitels vind je op hebban.nl en natuurlijk in jouw
bibliotheek!

Cursus uitgelicht

Iedere maand lichten wij één van de 160 online cursussen
van Goodhabitz en Soofos uit die je als bibliotheeklid
gratis kunt volgen via onze website. ‘Gewoon goed
schrijven’ is de uitgelichte cursus van deze maand. Kan
jouw schrijfwerk een oppepper gebruiken? De online
cursus ‘Gewoon goed schrijven’ leert je alles over het
schrijven van pakkende teksten! Thema's die aan bod
komen zijn onder andere het aanspreken van de juiste
doelgroep, verschillende manieren om je creativiteit aan te
boren en het aanbrengen van structuur in je teksten. Ben
je benieuwd naar deze cursus? Klik op deze link Klik dan
op: Naar Goodhabitz, log in met je biebpas en typ bij
training: Gewoon goed schrijven.

Prentenboekentips

Het kan gelukkig weer: samen met je kind een mooi
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prentenboek uitzoeken in de bieb. We hebben bakken vol
mooie prentenboeken. Tip: zoek een boek dat past bij de
belevingswereld van je kind. Er zijn prentenboeken over
heel veel onderwerpen. Bijvoorbeeld over de lente: Anna
en de lente of Heksje Mimi tovert kuikentjes, een leuk
boek over kippen, eieren en kuikentjes. En natuurlijk nog
heel veel meer...

Nieuw in de collectie

Alle aanwinsten
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