
De zomervakantie is weer voorbij en zoals altijd 

ging het weer veel te snel.. We hopen dat jullie allemaal hebben

genoten en, ondanks de coronaregels, toch veel leuke dingen

hebben kunnen doen. 

Ook de nieuwsbrief is terug van vakantie en staat weer vol met

leuke boekentips, campagnes en je kunt de komende week een

GRATIS boek bij ons komen scoren!

Veel kijk- en luisterplezier dus!

Groetjes,

Tessa en Guus

D E  N I E U W S B R I E F  M E T  H E T  L A A T S T E  B I E B N I E U W S
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Het schooljaar is weer begonnen

In deze editie:

Biebnieuws!



Katniss Everdeen woont in het 12e en armste district van Panem,

het land dat ooit bekendstond als Noord-Amerika. Met haar

moeder en haar zusje Prim leidt ze een armoedig leven, getekend

door het keiharde regime van het welvarende Capitool. Jaarlijks

worden de Hongerspelen uitgevaardigd: 24 door loting

aangewezen tributen, een jongen en een meisje uit elk district,

gaan een strijd op leven en dood met elkaar aan. En dit jaar wordt

Prim uitgeloot...

Katniss weet dat de Hongerspelen een doodvonnis voor haar jonge zusje betekenen en besluit haar

plek in te nemen. Onder het oog van de hele bevolking van Panem, die de strijd als bron van vermaak

volgt, begeeft ze zich in de arena. Gevangen in een meedogenloos web van bruut geweld,

gemanipuleerde tv-beelden en corrupte politici komt Katniss voor de keus staan: hoe ver zal ze gaan

om te overleven?

Klik hier om De Hongerspelen bij de Bibliotheek te reserveren!

PS: Dit boek kun je ook lezen voor de lijst (12 tot 15 jaar)!
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Het boek achter de film / serie: 

'De Hongerspelen'

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/630269?offset=1&qs=de%20hongerspelen&search_in=iets&state=search
https://www.youtube.com/watch?v=_rSH0ERUqo0


Smash

Luna en Ilan zijn met hun vriendengroep op Terschelling om te feesten,

drinken en chillen. Maar de vakantie is voor Luna bepaald niet

onstspannen: iemand heeft het op haar gemunt. Wie kan ze vertrouwen? 

En zal de duistere voorspelling die ze van een medium kreeg, uitkomen?

Auteur: Margje Woodrow

Pagina’s: 215

Leeftijd: vanaf 13 jaar 

Het heksenhotel

Laura (12) gaat met haar vader en zusje op vakantie naar Ierland. 

Ze belanden op een bijzondere plek, waar gasten dansen bij volle maan en

vreemde rituelen uitvoeren. Laura heeft plezier met leeftijdgenoten, zoals

Ravi, de knappe zoon van hogepriesteres Dana. 

Maar ze twijfelt steeds meer aan wat er allemaal gebeurt.

Auteur: Anna van Praag

Pagina’s: 173

Leeftijd: vanaf 12 jaar 

Enkeltje Azië 

Sophie voelt zich in de steek gelaten door haar gescheiden ouders en haar

vriend. Ze stopt met haar mbo-opleiding en boekt stiekem een vliegticket

naar Vietnam. Tijdens het backpacken en na een heftige gebeurtenis in

Laos leert ze nieuwe mensen kennen en overwint ze haar onzekerheden.

Auteur: Danique Plaatzer

Pagina’s: 119

Leeftijd: vanaf 13 jaar 
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Nieuwste aanwinsten (12-15 jaar)

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1535445
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1554884
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1564079
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1564079


Nieuwste aanwinsten (15-18 jaar)

Alles wat verdrietig is, is onwaar

Khosrou (12) vlucht met zijn moeder vanuit Iran naar de 

Verenigde Staten. Maar een beter leven opbouwen blijkt niet zo

eenvoudig. Zijn moeder vindt geen werk als arts en Khosrou heeft het

moeilijk op school. Dan ontdekt hij zijn talent om verhalen te vertellen.

Auteur: Daniel Nayeri 

Pagina’s: 381

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Het museum van gevonden voorwerpen

Diede (18) heeft het syndroom van Asperger. Thuis gaat alle aandacht

naar haar broertje met autisme. Door haar nieuwe buurjongen Robin

leert Diede nieuwe dingen te proberen en oude angsten te overwinnen.

Auteur: Emma Zegers 

Pagina’s: 239

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Blackout

Tijdens een stroomstoring in New York is een aantal jongeren op weg

naar een zomerfeest in Brooklyn. Zes met elkaar verbonden verhalen van

verschillende auteurs over vriendschap, liefde, diversiteit, geheimen en

keuzes maken.

Auteur:  O.a. Nic Stone, Angie Thomas, Nicola Yoon

Pagina’s: 190

Leeftijd: vanaf 15 jaar 
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1560435
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1563891
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1553553?offset=1&qs=blackout&search_in=iets&state=search


Zet het snel met koeienletters in je agenda!

17 t/m 26 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 2021 zijn:

- Khalid Boudou (bekend van 'Het Schnitzelparadijs', 'Pizzamaffia' en 'Pizzamaffia slaat door')

- Aimée de Jongh (bekend van 'De terugkeer van de wespendief', 'Taxi!' en 'Bloesems in de herfst'). 

- Splinter Chabot (bekend van 'Confettiregen', zijn talkshow 'Splinter' en natuurlijk door zijn deelname

aan het 21e seizoen van Wie is de Mol?) 
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De boekenweek van jongeren - 3PAK

Tevens kiest een jury van jongeren de beste jongerenboeken van 2021.

Wil je een van deze boeken lezen? Reserveer dan nu jouw favoriet via onze site!

https://www.bibliotheekvenlo.nl/


- Ben je tussen de 16 en 26 jaar?

- Kunnen we jou 's nachts wakker maken voor een goed boek?

- Of wil je juist méér gaan lezen?

Meld je dan nu aan voor Jongerenleesclub Kalliope!

Kalliope is een boekenclub opgericht door onze collega Lotte!

Haar doel?

Elkaar inspireren en nieuwe boeken ontdekken!

10 oktober 2021 zal de 4e bijeenkomst plaatsvinden. 

Centraal staat het boek 'Vijf stappen van jou'

Leesclublid Poell heeft deze keer het boek uitgekozen. 

Dit is waar het boek over gaat:

Stella lijdt aan taaislijmziekte. In het ziekenhuis leert ze Will kennen,

die dezelfde diagnose heeft. Zodra Will achttien is, wil hij stoppen met

de behandelingen en de wereld intrekken. 

Stella en Will moeten zes stappen afstand houden om elkaar niet

zieker te maken. Maar hoe doe je dat als je verliefd bent?” 

Voel je vrij om aan te sluiten! De boekenclub zal dan een exemplaar

voor je regelen.

Ook handig voor mensen die nog een boek voor de lijst nodig

hebben! Dit boek is namelijk Niveau 2 (12-15 jaar) dus wellicht dat je

hier een win-win situatie van kan maken! 

Aanmelden kan door op deze link te klikken!
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Jongerenleesclub Kalliope

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1070039?offset=0&qs=vijf%20stappen%20van%20jou&search_in=iets&src=2&state=search
https://www.bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht/boekenclub-kalliope--de-keuze-van-poell.html
https://www.bibliotheekvenlo.nl/agenda/agendaoverzicht/-leesclub-kalliope--3--miss-peregrine-s-home-for-peculiar-childr.html


Zondag 24 oktober komen de schrijvers Tobi Lakmaker en Lize Spit

naar Domani Literair, waar ze in gesprek gaan met Frans Pollux.

Muziek is er tijdens de matineevoorstelling van het trio WANDER.

Lise Spit komt uit België en debuteerde in 2015 met haar roman 

 'Het Smelt'.  (Dit boek staat ook op lezen voor de lijst 15-18!)

''Nadat zij tijdens haar puberteit traumatische gebeurtenissen met

twee jongens heeft meegemaakt, keert een jonge vrouw jaren later

terug naar haar geboortedorp met een plan voor een soort wraak en

een blok ijs in de achterbak van haar auto.'' 

Tobi Lakmaker schreef dit jaar zijn eerste boek genaamd: 

'De geschiedenis van mijn seksualiteit'.

"De geschiedenis van mijn seksualiteit is het messcherpe en

onconventionele romandebuut van Tobi Lakmaker, ooit tot muze

verklaard en later tot lesbische fundamentalist. Een essentieel werk,

gedurfder geschreven dan Frenkie de Jong voetbalt. Over het genie

dat Tobi Lakmaker is, was of had moeten zijn."

Domani Literair is zondag 24 oktober van 12.00 tot 14.00 uur. 

Een kaartje kost € 19,50 en is te koop via deze link.

Ook kun je bij de balie van de Bibliotheek Venlo je kaartje kopen.

Let op: Bezoekers moeten naast het kaartje ook een

coronatoegangsbewijs hebben.
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Domani Literair 

 

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1375622?offset=1&qs=het%20smelt&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1521123?offset=2&qs=geschiedenis%20van%20mijn&search_in=iets&state=search
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-domani-literair-met-lize-spit-en-tobi-lakmaker-167453725601

