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WE DOEN HET SAMEN
Sinds woensdag 28 april j.l. zijn er landelijk enkele versoepelingen van kracht
gegaan, waaronder het afschaffen van de avondklok, het openen van terrassen en
het verruimen van de openstelling van niet-essentiële winkels. Een verruiming van
de mogelijkheden voor bibliotheken is daar nog niet bij. De Bibliotheek blijft
voorlopig open als AfhaalBieb; voor het afhalen van reserveringen en
terugbrengen van materialen.
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) is
de AfhaalBieb gesloten.

Lees meer over de AfhaalBieb

DOE DE BUITENBINGO IN DE MEIVAKANTIE
De BuitenBingo is bedoeld voor kinderen van 2 tot 8 jaar en hun broertje, zusje,
mama, papa, opa of oma. Je haalt de gratis bingokaart in de bibliotheek (van 1 t/m
15 mei) of downloadt de kaart thuis op de computer.
Ga samen op zoek naar de plaatjes op de bingokaart. Vind zoveel mogelijk
plaatjes en lever je kaart weer in bij de bibliotheek. Als je ook een foto laat zien van
jouw speurtocht krijg je een leuk kado. Ook als je de Nederlandse taal nog lastig
vindt, kun je meedoen. De bingokaart is in Nederlands, Pools, Arabisch en Engels.

Download hier de bingokaart

HET LEESOFFENSIEF BRABANT
‘Doel: alle Brabantse jongeren
geletterd’
Uit recente cijfers blijkt dat de
leesvaardigheid van kinderen
achteruit holt. Zo scoort 24% van de
15-jarigen onvoldoende op
leesvaardigheid. De Brabantse
Bibliotheken komen daarom samen
met Brabantse onderwijs- en
kinderopvanginstellingen met een
actieplan: het Leesoffensief Brabant.
Donderdag 22 april was de online
aftrap van het Leesoffensief.
Meer over het Leesoffensief Brabant

CADEAUTIP
Ben je op zoek naar een origineel
cadeau voor Moederdag? Zoek niet
langer. Doe de Bibliotheek cadeau!
Met de Bibliotheekbon geef je een
jaar lang ontspanning, inspiratie,
verleiding en verdieping cadeau! De
ontvanger krijgt op vertoon van deze
bon toegang tot miljoenen boeken,
e-books, luisterboeken en
tijdschriften. Te veel voor
woorden…
Lees meer over de cadeaubon

JEUGD EN JONGEREN
Onze jeugd en jongerenpagina's op onze website zijn vernieuwd. En daar zijn we
trots op!
Zoek je een digitaal prentenboek? Wil je lekker wegdromen bij een boek? Moet je
lezen voor je lijst? Of zoek je informatie over een spreekbeurt? Klik op je leeftijd en
bekijk wat de Bibliotheek te bieden heeft. Je kunt kiezen voor de leeftijd 0-6 jaar, 6
-12 jaar en 12 -18 jaar.

Ga naar de jeugd & jongerenpagina

ONLINE TIPS
Lekker rondsnuffelen in de Bibliotheek kan nog even niet. Maar gelukkig blijft het
lenen van boeken mogelijk via de AfhaalBieb en de online Bibliotheek. En daar
vind je nog veel meer!
•

leerzame spelletjes, voorleesfilmpjes, e-books en luisterboeken;

•

digitale bronnen, oefenprogramma's en onderzoeken;

•

online workshops, cursussen en trainingen

•

tips om het thuis makkelijker, veiliger en leuker te maken.

Bekijk alle online tips

GRATIS LITERAIR CAFÉ
VELDHOVEN ONLINE MET KLUUN
Hij werkte vijftien jaar lang in het
bedrijfsleven en had zijn eigen
marketingbureau voordat hij zich
volledig op het schrijven toelegde. Met
succes: zijn debuut Komt een vrouw bij
de dokter (2003) is met bijna één
miljoen exemplaren de best verkochte
roman in Nederland.
Vrijdag 21 mei om 20.00 uur is
Raymond van de Klundert, beter
bekend als Kluun, te gast bij Literair
Café Veldhoven.
Als cultureel cadeau voor iedereen is
het online programma gratis te volgen,
aanmelden vooraf is noodzakelijk.
Meer informatie en aanmelden
via www.bibliotheekveldhoven.nl/kluun.
Foto Kluun: (c) Yvette Kulkens

NIEUWE BOEKEN
•

Win - Harlan Coben

•

Wie niet horen wil - Nicci French

•

Amalia: Prinses van Oranje - Matthias Rozemond

•

De dochter van Maria Kalkman - Gerard Nanne

•

De anatomie van dromen - Cloe Benjamin

•

De Stem - Jessica Durlacher

NIEUWE E-BOOKS
•

De schaker en het meisje - Alex Reeve

•

Een onmogelijke keuze - Clare Mackintosh

•

Boek der wachters - Glenn Cooper

•

Een dierbare tijd - Erica James

•

De Dertigjarige Oorlog - Dick Harrison

•

De ex - Nicola Moriarty

NIEUWE LUISTERBOEKEN
•

Les Misérables - Victor Hugo

•

Nulpunt - Jørn Lier Horst, Thomas Enger

•

De vakantie - Caroline Hulse

•

Het einde van de oceaan - Maja Lunde

•

Een met jou - Sylvia Day

