
 

BiebNieuws 

Extra! 

 

Corona-update 

Boeken lenen kan nog! 

 

 

Helaas is corona nog niet verslagen en 

zijn de scholen weer dicht... De 

bibliotheek is ook gesloten, maar mag 

gelukkig wél openblijven voor het 

ophalen van gereserveerde boeken, 

dus je kunt in ieder geval wel blijven 

lezen voor school én voor je plezier ;-) 

In deze 'Biebnieuws Extra' informatie 

over het lenen en reserveren van 

boeken en e-books en nog wat leuke 

lees- en kijktips voor de kerstvakantie. 

 

Ik wens je, ondanks alles, fijne 

feestdagen. Blijf gezond en tot in 

2021! 

  

Tessa Geurts  

Lees- en mediaconsulent VO van de 

Bibliotheek Venlo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Openingstijden van de Bibliotheek 

 

De Bibliotheek is alleen open om gereserveerde boeken op te halen. 

Had je boeken gereserveerd die je niet meer op school hebt kunnen ophalen? 

Dan heb je hier een mail van gehad en kun je ze vanaf vandaag ophalen bij de 

Stadsbieb. 

 

Ook kun je alsnog boeken online reserveren via de website van de bibliotheek 

Venlo en afhalen bij de stadsbieb of bij een van de andere onderstaande 

vestigingen.  

  

Venlo: maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur 

Belfeld: dinsdag tussen 09:00 en 13:00 uur 

Velden: dinsdag tussen 09:00 en 13:00 uur 

Tegelen: woensdag tussen 13:00 en 16:00 uur 

 

Boeken die je nog thuis hebt, zijn automatisch verlengd tot 29 januari. 

Let op: 

de Bibliotheek is alleen open om reserveringen op te halen! Je kunt niet ter plekke 

in de bieb boeken kiezen. Selecteer als je boeken reserveert de 

ophaalvestiging waar je de boeken op wilt halen en niet je school!  

 

Kijk voor FAQ’s op onze website. 

 

 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/
https://venlo.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1043367?offset=14&qs=sinterklaas&search_in=onderwerp&state=search&wf_medium_srt=BOE&wf_publiek=NJ


 

E-books en luisterboeken lenen, hoe ging dat ook alweer? 

 

 

Klik op bovenstaande afbeelding om de app van 'de bibliotheek online' te 

downloaden en voor een instructievideo (even naar beneden scrollen). Video niet 

duidelijk genoeg? Bekijk dan het stappenplan. Volg iedere stap nauwkeurig! 

Je kunt luisterboeken en e-books lenen in de app en lezen/luisteren op je 

telefoon of tablet. Wil je liever op je laptop/chromebook of e-reader lezen? Log 

dan in via de website van 'de bibliotheek online' op je laptop/chromebook. Hulp 

nodig om je boek op je e-reader te zetten? Kijk hier of neem contact op met de 

Bibliotheek Venlo. 

 

Lezen maar! 

 

  

https://www.bibliotheekvenlo.nl/dam/jeugd-jongeren/inloggen-bieb_online-bieb-aangepast.pdf
https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/e-books/e-reader.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html


 

Leestips! 

 

Als vuur - Sara lövestam 

C-boek (12-15 jaar) 

Lou (15) en Anna (15) ontmoeten elkaar op een eiland bij Stockholm. De 

stoere Anna komt er elke zomer met haar vader, die arbeidsongeschikt is 

en veel drinkt. Lou komt er voor het eerst met haar rijke familie. Ze lijken 

niets met elkaar gemeen te hebben, maar toch worden ze verliefd. 

 

Tags: Verliefdheid, Homoseksualiteit, Klassenverschillen, Zweden, Vakanties 

 

Ga naar de catalogus op onze website om het boek meteen te reserveren bij 

de Bibliotheek Venlo. 

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1497613?offset=4&qs=als%20vuur&search_in=iets&state=search


 

 

Pizzamaffia slaat door - Khalid 

Boudou 

D-boek (15-18 jaar) 

Hero, bijgenaamd Slipper (17, ik-

figuur), werkt als stagiair bij pizzeria 

Melodia. Er breekt paniek uit als een 

van hun vrienden, vluchteling Ziad, 

wordt beschuldigd van aanranding en 

er enkele beruchte motorboys op de 

stoep staan.  

 

Tags: Verliefdheid, Jaloezie, Familiere-

laties, Ruzies 

 

Klik op de afbeelding om het e-book 

of luisterboek te lenen. 

 

 

 

Kijktip! 

 

 

Klaus | official trailer 

https://www.onlinebibliotheek.nl/catalogus/423328875/pizzamaffia-slaat-door-khalid-boudou
https://www.youtube.com/watch?v=taE3PwurhYM


 

Klaus 

Genomineerd voor een Oscar 

Wanneer Jesper de opleiding voor postbodes als slechtste student ooit verlaat, wordt 

hij gestationeerd in een eenzame stad ten noorden van de poolcirkel, waar de 

ruziënde bewoners nauwelijks met elkaar praten. Jesper staat op het punt op te 

geven wanneer hij Klaus ontmoet, een mysterieuze timmerman die alleen woont in 

een hut vol handgemaakt speelgoed. Er ontstaat een vriendschap en ze besluiten om 

speelgoed weg te geven aan kinderen. 

Hartverwarmende kerstfilm voor het hele gezin (ja, ook voor jou! ;-)) 

 

  

 

Leuk Lezen voor de Lijst 

Zit je in de brugklas of tweede klas en wil je op de hoogte blijven van toffe boeken 

die je ook nog eens voor school mag lezen? Volg dan onze Insta 'Leuk lezen voor de 

lijst'. Klik op het icoon hier boven! 

 

https://www.instagram.com/leuk_lezen_voor_de_lijst/


 

 

Op de hoogte blijven van nieuws, informatie en activiteiten van de 

Bibliotheek Venlo? Bekijk het op: www.bibliotheekvenlo.nl 

 

Tot de volgende BiebNieuws in januari! 

 

  

 

  

 

   

 

Heb je nog vragen over biebzaken naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 

Stuur me dan gerust een mail! 

Groetjes, Tessa 

 

 

http://www.bibliotheekvenlo.nl/
mailto:tgeurts@bibliotheekvenlo.nl
https://www.facebook.com/bibliotheekvenlo
https://twitter.com/biebvenlo

