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Sinterkerst

Het is weer zover! Sinterklaas staat
voor de deur en niet lang  daarna
natuurlijk de kerstman. Heerlijke
dagen die in het teken staan van
dankbaarheid, samenzijn en
gezelligheid. Natuurlijk zullen ook de
feestdagen er iets anders uitzien dan
we gewend zijn door de coronacrisis,
maar dat mag de pret niet drukken. Er
is genoeg om dankbaar voor te zijn en
gelukkig kunnen we via allerlei
(digitale) wegen toch bij elkaar zijn.
Dus of je nu Sinterklaas viert of kerst
of iets er tussenin: in deze nieuwsbrief
weer mooie kijk- en leestips voor de
donkere dagen. Om van te genieten,
bij te ontspannen en misschien zelfs
wat van te leren.

Fijne feestdagen en tot in 2021!
 
Tessa Geurts 
Lees- en mediaconsulent VO van de
Bibliotheek Venlo 

 

 

 

 

 



De strijd om de beste surprise kan beginnen!

Uitgelicht:
'Knotsgekke surprises voor iedereen' van Rolf Hut

Dit kleine boekje bevat 24 ideeën voor originele en indrukwekkende surprises. Ze
zijn bedacht door Rolf Hut, een wetenschapper aan de TU Delft en columnist voor
het tijdschrift Kijk. Een draak met brandende ogen en echte rook uit zijn bek, een
lavalamp, een ronddraaiende ballerina en raceauto’s passeren de revue. De
surprises maken gebruik van natuurkundige en scheikundige principes en maken
geluid, geven licht, bewegen of roken. Bij ieder onderwerp wordt verteld voor wie
de surprise geschikt is en welke materialen er nodig zijn. Een bouwplan met een
duidelijke stap voor stap beschrijving en kleine kleurentekeningen helpen om de
surprises te maken. Bij sommige onderdelen wordt ook uitgelegd volgens welk
technisch principe het werkt. Achter in het boekje staat bij wat voor soort winkels
de 'boodschappen' kunnen worden gedaan (bv. speelgoedwinkel) en ideeën om
ook na de surprise-avond verder te gaan met het maken van dingen.  

Topboekje om de show te stelen tijdens de surprise-avond! Klik op de afbeelding

 

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


om het boek meteen te lenen.

Let op: als je dit boek wil lenen -en op school op wil halen-, kun je deze via de
Bibliotheek Venlo reserveren, weet je niet (meer) hoe dit moet? Klik dan hier.

Lezen en kijken!

'Voor ik doodga' (Now is good) | Officiële trailer

Tessa (ik-figuur) heeft al enige jaren
leukemie en heeft van de artsen te
horen gekregen, dat ze nog maar kort
te leven heeft. Die tijd wil ze goed
gebruiken en daarom maakt ze een
lijst van tien dingen die ze nog per se
wil doen, waaronder seks hebben,
drugs gebruiken en verliefd worden.

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/jeugd-en-jongeren/voortgezet-onderwijs.html
https://www.youtube.com/watch?v=Az4JrvbWYlA


Samen met haar vriendin Zoey maakt
ze een aantal dromen waar; het is
Adam die haar het beste geeft: van
vriendschap naar seks en van seks
naar liefde. Met gemak stap je het
leven van Tessa binnen en leer je haar,
haar ziekte en al haar dromen kennen.
Het lukt de schrijfster om alle facetten
van leven en dood te laten zien, door
de ogen van een 16-jarige die gaat
sterven. Een verhaal dat ontroert, laat
lachen en laat huilen en dat je vooral
heel stil maakt. 

Klik op de afbeelding om het originele boek meteen te lenen bij de Bibliotheek
Venlo. Dit boek is ook te leen als Makkelijk Lezen boek en als ebook. De film is te
bekijken op Netflix.

Let op: als je dit boek wil lenen -en op school op wil halen-, kun je deze via de
Bibliotheek Venlo reserveren, weet je niet (meer) hoe dit moet? Klik dan hier.

Nog twee kijktips...

 

 

 

 

 

https://venlo.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1125819?offset=3&qs=voor%20ik%20doodga&search_in=iets&state=search
https://venlo.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/986298?offset=2&qs=voor%20ik%20doodga&search_in=iets&state=search
https://www.onlinebibliotheek.nl/zoekresultaten.catalogus.html?q=voor%20ik%20doodga
https://www.bibliotheekvenlo.nl/jeugd-en-jongeren/voortgezet-onderwijs.html


Enola Holmes | official trailer

Enola Holmes
Geen boekverfilming, maar oh, wat een leuke film!

Wanneer Enola Holmes − het tienerzusje van Sherlock − ontdekt dat haar moeder
is verdwenen, gaat ze naar haar op zoek en wordt ze zelf een superspeurder,
waarbij ze haar beroemde broer te slim af is en een gevaarlijke samenzwering
rond een mysterieuze jonge lord aan het licht brengt.

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYL1C0t8EVw


The Social Dilemma
Worden we wel echt blij van social media?

Onze sociale media zijn ontworpen om ons verslaafd te maken. En de gevolgen
daarvan — voor onze relaties, onze psychische gezondheid én voor de democratie
— zijn vreselijk volgens deze Amerikaanse Netflix-documentaire, waarin
voornamelijk de 'daders' aan het woord komen. Oftewel: de techneuten uit Silicon
Valley, die onder meer functies als de 'infinite scroll' en de 'like' bedachten. The
Social Dilemma is verhelderend en belangrijk. The social dilemma is een
combinatie van documentaire en drama en ondanks dat de beelden soms
misschien iets te dramatisch zijn, maakt dat de boodschap niet minder belangrijk.
Kijken is sowieso een goed idee!

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0&t=77s


Landelijke campagnes

De Weddenschap is begonnen!
(vmbo)
Ga met je hele klas de uitdaging aan
om samen met Famke Louise, Dio en
Jeangu Macrooy 3 boeken in een half
jaar te lezen!
Inschrijven kan nog steeds. Laat het je
docent Nederlands gauw weten!

Naar de bios!

Boekverfilmingen in CityCinema 
Een nieuwe versie van het
hartverwarmende verhaal van Roald
Dahl's The Witches. Nadat Bruno bij
zijn oma is ingetrokken ontmoeten ze
enkele ogenschijnlijk charmante, maar
duivelse heksen. Ze nemen daarom
hun toevlucht in een luxe hotel aan de

 

 

https://citycinema.nl/movies/603/202/roald_dahls_the_witches


De Weddenschap
---
Nederland leest en Nederland Leest
Junior (vmbo)
Dit jaar staat het boek Dwars door de
storm  van Martine Letterie en Karlijn
Stoffels centraal tijdens Nederland
Leest Junior. Met de hele klas dit boek
lezen biedt een mooie kans om met
elkaar in gesprek te gaan over familie
en de geschiedenis van je omgeving.
Heb je het boek nog niet gezien in de
klas? Vraag ernaar bij je docent
Nederlands!
De campagne Nederland Leest Junior
2020 duurt de hele maand november.
---
De jonge jury (12-16 jaar)
Van januari tot mei kun je stemmen
op jouw favoriete boek van 2020.
Lezen mag vanaf nu al! ;-)
Check de website van de Jonge Jury
voor leestips en om te stemmen. 

 

kust. Helaas komen ze net op het
moment dat de Opperheks (Hathaway)
haar handlangers undercover van over
de hele wereld heeft laten komen om
daar haar demonische plannen uit te
voeren.
---
Boekverfilmingen in de Nieuwe
Scene 
The Personal History of David
Copperfield is gebaseerd op de
wereldberoemde roman van Charles
Dickens. De film speelt zich af in de
negentiende eeuw en vertelt het
levensverhaal van de jonge David
Copperfield (Dev Patel). Nadat hij door
zijn stiefvader uit huis wordt gezet,
belandt David van het ene avontuur in
het andere en ontmoet hij de meest
excentrieke personages, zoals zijn
extravagante tante Betsy (Tilda
Swinton). Zijn reis leidt hem van
vodden naar rijkdom en weer terug,
maar de leergierige Copperfield
trotseert zowel voor- als tegenspoed
met opgeheven hoofd.
---
Let op: de bioscopen zijn t/m 17
november gesloten! Daarna zijn deze
films weer te bekijken.

 

https://www.deweddenschap.nl/
https://jongejury.nl/lezen/tip-v-d-week/
https://www.nieuwescene.nl/movies/1778/202/the_personal_history_of_david_copperfield


Roald Dahl's The Witches | officiële trailer

Mooie verhalen... Lekker (door)lezen.
Fijne boeken om twee (vakantie)weekjes mee te chillen.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8SfKUx4CMo


C-boeken (12-15 jaar)

Alex Rider
Alex Rider is een jonge spion. Hij wil
eigenlijk weg bij M16, zijn
opdrachtgever, maar dat lukt maar
niet als ze steeds een nieuwe missie
voor hem bedenken. Hij moet
infiltreren in meerdere
misdaadorganisaties om steeds maar
weer de schurken te kunnen vinden.
James Bond voor tieners.
Tags: detectives, computers, internet
---
Geek Girl
Harriet Manners is een geek. Ze heeft

D-boeken (15-18 jaar)

De Endgame-trilogie
Endgame is begonnen. De twaalf
Spelers, tussen de 13 en 20 jaar,
vertegenwoordigen de twaalf
oorspronkelijke bloedlijnen van de
mensheid. Met als inzet de overleving
van hun bloedlijn, moeten ze op zoek
naar drie verborgen sleutels. Extraatje:
je kunt zelf online meespelen met
Endgame!
Tags: wedstrijden, overleven, SF 
---
Touching Juliette
Julliete heeft een even bijzondere als

 

https://venlo.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/search/iets/geek%20girl
https://venlo.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/search/iets/endgame
https://venlo.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/search/iets/geek%20girl
https://venlo.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/search/iets/touching%20juliette


dit zelf opgezocht en voldoet aan de
definities uit het woordenboek. Ze
weet ook best veel; zo weet ze dat een
mens gemiddeld 15 keer per dag
lacht, hommels niet kunnen lopen, en
dolfijnen met één oog open slapen. Er
is alleen één ding waar ze absoluut
niets van begrijpt: mode. Als ze per
ongeluk ontdekt wordt komt daar
verandering in, ze gaat aan het werk
als model, dit moet dé manier zijn om
van haar geeky imago af te komen. En
dit levert heel wat hilarische situaties
op!
Tags: nerds, verliefd, humor

afschuwelijke gave: alles wat ze
aanraakt, gaat dood. Ze is opgesloten
in een zwaar bewaakte psychiatrische
inrichting. Het Herstel, het dictatoriale
regime, probeert hier haar gave te
benutten om de wereld te veroveren.
Samen met haar nieuwe celgenoot
Adam bindt Juliette de strijd aan tegen
het regime. Opvallend: in dit boek zijn
alle gedachten van Juliette die ze
eigenlijk niet wil denken,
doorgestreept.
Tags: oorlog, dystopie

Let op: als je een van deze boeken wil lenen -en op school op wil halen-, kun je
deze via de Bibliotheek Venlo reserveren, weet je niet (meer) hoe dit moet? Klik dan

hier.
Klik op de afbeelding om de boeken meteen te reserveren.

Leuke Sinterklaas-feitjes om je familie en vrienden mee te
verrassen op pakjesavond

Sterfdag
Ja, ik weet het, dat klinkt niet zo gezellig. Maar het is al zo lang geleden…
Sinterklaas stierf op 6 december ongeveer 340 na Christus. Na zijn dood werd hij
heilig verklaard omdat hij zo veel goede daden had verricht. Wij vieren dus
eigenlijk zijn sterfdag en niet zijn verjaardag. Wat trouwens wel bijzonder is…
want Sinterklaas had toch het eeuwige leven en was al ontelbaar jaar oud? 

Geboortedag
Daarop inhakend…Sinterklaas in het jaar 270 na Christus geboren. Ontelbaar jaar

 

 

 

 

https://www.bibliotheekvenlo.nl/jeugd-en-jongeren/voortgezet-onderwijs.html


oud is hij dus niet, althans bijna niet.. Hij zou dit jaar 1747 jaar oud zijn
geworden. Ware het niet dat hij in ongeveer 340 overleden is en dus in het eggie
dus ongeveer de 70 jaar heeft gehaald. Wat voor die tijd trouwens wel stokoud
was.

5 of 6 december
In Nederland vieren we Sinterklaas op 5 december, terwijl het in België in de nacht
van 5 op 6 december wordt gevierd. Dit verschil komt doordat heel lang geleden
de nieuwe dag om 6 uur ’s avonds al begon. Dat kunnen we ons nu niet meer
voorstellen. Maar Sinterklaas werd toen op 6 december gevierd. Omdat de dag nu
om 12 uur ’s nachts begint, is het in Nederland nog 5 december tijdens
pakjesavond. In België komt Sint Nicolaas ’s nachts langs en vinden de kinderen
hun pakjes pas op 6 december in de ochtend.

Spanje
Dit weet denk ik iedereen, maar Sinterklaas kwam niet uit Spanje, maar uit Turkije.
Waarom hij dan uit Spanje aankomt? Waarschijnlijk omdat er vroeger veel
luxegoederen uit Spanje kwamen. Spanje was eigenlijk een soort Bijenkorf 1.0

Speculaas en marsepein
Deze lekkernijen waren vroeger liefdessnoepjes. Als een jongen verliefd was op
een meisje, dan kreeg ze een figuur van speculaas of marsepein. Meestal een
mannetje of een hartje. Maar als de liefde niet wederzijds was, dan mocht het
meisje het figuur in tweeën breken. Hier komt ook de uitdrukking ‘iemand zijn
hart breken’ vandaan.
De vrouwelijke speculaas poppetjes staan symbool voor prostituees. Sinterklaas is
namelijk niet alleen de beschermheer van kinderen, maar ook van de prostituees
én van  schippers, scheepsbouwers, vissers, gevangenen, onschuldig
veroordeelden, advocaten, deurwaarders, bankiers, dokwerkers, graanhandelaars,
kuipers, wijnhandelaars, schilders, parfumeurs, apothekers, bakkers, clerici,
vrijers, en kooplieden.

Een taai taai pop gaf je alleen cadeau aan iemand die niet mocht. Het uitstrooien
van snoepgoed staat symbool voor zaaien.

Schoen zetten
Vroeger werd de schoen niet thuis gezet, maar in de kerk. De opbrengst van de
goodies in de schoenen werd aan de armen gegeven die het echt nodig hadden.
De wortel en de tekening die in de schoen werd achtergelaten, was een offer voor
goden om te laten zien dat je goed was geweest. Sinterklaas wordt nog wel eens
parallel getrokken met Wodan. Een godheid uit de oudheid.



Interessant om te weten toch?
Nog niet genoeg info? Kijk dan ook eens hier. 

Sinterklaas VS. kerstman

Pubquizzzzz!
Team-up met pap, mam, oom, tante, opa of oma en ga de strijd met elkaar aan!

Klik op de afbeelding voor meer info. 

 

 

 

 

https://www.kb.nl/themas/kinderboeken-en-strips/klassieke-kinderboeken/sinterklaas
https://www.youtube.com/watch?v=lUHxiGep36Y


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!

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y2yuzexn
http://www.bibliotheekvenlo.nl/
https://www.facebook.com/bibliotheekvenlo
https://twitter.com/biebvenlo


Heb je nog vragen over biebzaken naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Stuur me dan gerust een mail!

Groetjes, Tessa

Copyright © Bibliotheek Venlo, All rights reserved.

Our mailing address is:
tgeurts@bibliotheekvenlo.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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