
Het grootste gedeelte van ons kijkt natuurlijk enorm uit naar de

meivakantie. Toch zullen de examenleerlingen dit keer wat minder zin

hebben in deze vakantie. Proefexamens maken, samenvattingen

doorspitten, slapen met de BiNaS onder je kussen, alles om dat papiertje

maar binnen te slepen!  

Via deze weg willen we jullie dan ook heel veel succes wensen met jullie

eindexamens! 

Mocht je tijdens de vakantie op zoek zijn naar onspanning, dan zit je hier

aan het juiste adres. De nieuwsbrief van April staat weer vol met leuke

boekentips en boekverfilmingen, speciaal voor jou op een rijtje gezet. 

Veel leesplezier toegewenst!

Groetjes,
Tessa en Guus
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Door een nucleaire kernramp is de aarde onleefbaar geworden.

De mensheid heeft zichzelf weten te redden en leeft nu in een

ruimteschip dat rond de aarde zweeft. Niemand weet wanneer

(of zelfs maar óf) de aarde weer leefbaar zal worden. Maar door

de groeiende populatie en het opraken van de voorraden, moet

er een beslissing genomen worden voordat het te laat is… 

De oplossing lijkt onmenselijk: 100 jeugdgevangenen worden

naar de aarde gestuurd om deze te verkennen. Na een

angstaanjagende crash zetten de jongeren na honderden jaren

de eerste stappen op de planeet die ze alleen vanuit de ruimte 

hebben gezien en kennen van oude verhalen. Samen moeten ze proberen te overleven, maar wie

kan je vertrouwen als je weet dat al je lotgenoten hier zitten omdat ze een crimineel verleden

hebben?

De serie bestaat uit 7 seizoenen en 'De 100' is het eerste boek uit de reeks. Ook is de hele serie te

zien op Netflix. Kijk hieronder de trailer van het eerste seizoen!
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Klik hier om 'De 100' bij de Bibliotheek te reserveren!

Het boek achter de film / serie: 
'De 100'

https://www.youtube.com/watch?v=ia1Fbg96vL0&t=0s
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/670220?offset=5&qs=Morgan,%20Kass&search_in=iets&state=search


Moeder Doorn
Lara, Niamh, Bella en Katrin ontmoeten alle vier wezens uit de Andere

Wereld, waardoor hun leven een andere wending krijgt. 

Vier sprookjesachtige verhalen over moedige meisjes die zich weten te

redden in gevaarlijke situaties en het goede in onbekende wezens zien.

Auteur: Juliet Marillier

Pagina’s: 137

Leeftijd: vanaf 12 jaar 

Geen weg terug
Wanneer Eva en haar vriendinnen Anna, Fleur en Kim middenin de nacht na

een schoolfeest naar huis fietsen, stuiten ze op een auto die met geopende

portieren op de weg staat. Ernaast liggen twee mannen in een grote plas

bloed. Als Eva de politie wil bellen, ziet Fleur een tas met geld in de auto.

Hoewel Eva en Anna er geen goed gevoel bij hebben, neemt Fleur de tas mee.

Maar dan blijkt dat een van de mannen nog leeft. Hij hoort bij een groep

zware criminelen…

Auteur: Elvin Post

Pagina’s: 255

Leeftijd: vanaf 12 jaar 

Laat ons zien wie je bent
Het Pomegranate Instituut maakt interactieve hologrammen van beroemde

personen, zodat je je helden kunt ontmoeten alsof ze echt zijn. Die techniek

willen ze ook toepassen voor ‘gewone’ mensen, zodat ze na hun dood nog

door dierbaren kunnen worden bezocht.  Cora wordt gevraagd om mee te

werken aan het project, zodat ze bij het bedrijf kunnen bestuderen hoe ze

ook een autistisch persoon goed kunnen weergeven. 

Maar Cora voelt steeds sterker dat er iets niet goed zit...

Auteur: Elle McNicoll

Pagina’s: 259

Leeftijd: vanaf 12 jaar 
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Nieuwste aanwinsten (12-15 jaar)

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1616664
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1610951
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1625202?offset=0&qs=laat%20ons%20zien%20wie%20je%20bent&search_in=iets&state=search


Nieuwste aanwinsten (15-18 jaar)

Vergif
Kroonprinses Sophie (18) staat op het punt de troon over te nemen. 

Haar stiefmoeder vindt haar echter veel te lief om te regeren, en Sophie

gelooft dat. Als een jager de opdracht krijgt om Sophie te vermoorden,

vecht ze voor wat haar toebehoort.

Auteur: Jennifer Donnelly

Pagina’s: 351

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Ivoren maan
Een vliegtuig vertrekt naar Zuid-Afrika. Juno is op weg naar haar zus, die

als dierenarts werkt in een natuurreservaat. Ze gaat niet alleen op

vakantie, maar moet haar zus iets vertellen. Jan gaat een poosje naar zijn

oom, Matt, die een game farm runt – Matt vangt dieren op, maar

organiseert ook jachtpartijen. Ook voor Jan is het niet zomaar vakantie –

er is thuis iets gebeurd waardoor hij beter even uit de buurt kan blijven.

Auteur: Arienne Bolt

Pagina’s: 268

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Komt niks van terecht
Yara en Marijn (16) kennen elkaar nog maar kort, als Yara zwanger blijkt

te zijn. Ze besluiten het kindje te houden. Maar hun ouders en ook op

school denken ze daar heel anders over. Zal hun relatie het gaan redden?

Auteur:  Alice Bakker

Pagina’s: 205

Leeftijd: vanaf 15 jaar 
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1537199
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1620395
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1596962


.De wedstrijd wordt georganiseerd in 4 rondes: de schoolronde, de Venlose ronde, de provinciale

ronde en ten slotte de landelijke ronde. 

Wie daar als winnaar uit de bus komt mag zichzelf de beste voorlezer van Nederland noemen!

Woensdag 6 april vond de Biebronde plaats, hier bij ons in de Stadsbibliotheek Venlo. 

Jens, Kilian, Milan en Nazra waren allemaal van uitzonderlijk goed niveau. De jury, bestaande uit

Margje Woodrow, leesconsulent Guus Colbers en het aanwezige publiek, vond het erg moeilijk om

een keuze te maken. Maar uiteindelijk kan er maar een winnaar zijn... En dat is Jens geworden! 

Wij wensen Jens heel veel succes bij de landelijke finale van Read2Me!  
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Read2Me - De winnaar!
Brugklassen van álle middelbare scholen in Nederland

mogen zich inschrijven voor de voorleeswedstrijd. 

Leerlingen lezen hun favoriete fragment voor uit een

zelfgekozen, recent jeugdboek. Alle scholen selecteren ieder

hun beste voorlezer, deze voorlezers nemen het vervolgens

tegen elkaar op in de Biebronde.



De Jonge Jury 2022 is weer begonnen.

Van januari t/m mei kan er gelezen én gestemd worden op

jouw favoriete boek van 2021/2022. 

De Jonge Jury? Wat is dat?

De leden van het Jonge Jury Boekgenootschap hebben de tien

leukste, grappigste, spannendste en mooiste boeken uit een

grote lijst geselecteerd. De elfde Leestip kwam voort uit de

Jonge Jury Wildcard Wedstrijd.

Hoe kan ik meedoen?

Van januari t/m mei kan er via de website van de Jonge Jury

gestemd worden voor de Prijs van de Jonge Jury 2022.

Zie hier welke boeken genomineerd zijn. Of kijk hier benenden!

Dus boeken lezen, en daarna stemmen. Verder nog iets?

Nee, dat is het eigenlijk wel. Alleen is het misschien wel leuk om te vermelden dat je een 'Fuji Film

Instax Mini 11 camera' kunt winnen. Deze camera ontwikkelt gelijk je foto's en is

dus ideaal voor het vastleggen van je favoriete momenten.
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De Jonge Jury 2022

https://jongejury.nl/lezen/het-boekgenootschap/
https://jongejury.nl/stemmen/


Zet het snel met koeienletters in je agenda!

16 t/m 25 september is de Boekenweek van Jongeren!

Ook dit jaar komt er weer een super vette geschenkbundel met 

korte verhalen van drie topauteurs. 

Tijdens de Boekenweek van Jongeren is het 3PAK boek 

GRATIS te halen bij ons in de Bibliotheek!

De schrijvers voor 3PAK 2022 zijn:

Daan Heerma van Voss debuteerde in 2010 met de roman Een zondagsman.

A.F.Th. van der Heijden noemde hem een van de grootste literaire talenten

van het land. In 2020 verscheen Coronakronieken. Zijn nieuwste boek is het

autobiografische De bange mens.

Chinouk Thijssen schrijft Young Adult-thrillers voor 14+. Truth or Dance stond

op de shortlist voor Young Adult-boek van het jaar en Break a Leg won Beste

Young Adult Nederlandstalig. Als ze niet schrijft, bezoekt ze jongeren op

scholen.

Gershwin Bonevacia is dichter en spokenwordartiest. Tot januari 2022 was

hij stadsdichter van Amsterdam en schreef hij maandelijks een gedicht in

Het Parool. In 2021 verscheen bij Das Mag zijn dichtbundel Toen ik klein was,

was ik niet bang.
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Veel leesplezier toegewenst!

De boekenweek van jongeren - 3PAK

Ook dit jaar kan er weer gestemd worden voor het 'Beste boek voor Jongeren 2022'. 

Wanneer de nominaties bekend zijn komt er een stuk over in de nieuwsbrief!

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/201723?offset=1&qs=een%20zondagsman&search_in=iets&src=2&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1420876?offset=0&qs=Coronakronieken&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1540560?offset=0&qs=de%20bange%20mens&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1037259?offset=0&qs=truth%20or%20dance&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1069635?offset=0&qs=break%20a%20leg&search_in=iets&src=2&state=search

