
Vogel wipt.

Tak kraakt.

Lucht betrekt.

Bijna niets 

om naar te kijken

en juist dat 

bekijk ik.

- Roland Jooris uit 'Ik wou dat ik een vogel was' 

Mooi gedicht hé? Wij worden in ieder geval erg vrolijk van al die flierefluiters

om ons heen.  Het is alweer juni en nog minder dan 8 weken tot aan de

zomervakantie.  Deze maand hebben we ook een super leuke (gratis)

activiteit met Pim Lammers in de bieb. Meer hierover op pagina 5.

Veel leesplezier toegewenst.

Tessa en Guus
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1093225?offset=0&qs=ik%20wou%20dat%20ik%20een%20vogel%20was&search_in=iets&state=search


Rena Finder is pas elf jaar als de nazi’s haar en haar familie op

transport zetten naar het getto in het Poolse Krakau. 

Terwijl steeds meer gevangenen om hen heen worden afgevoerd,

komen Rena en haar moeder bij Oskar Schindler terecht, een

Duitse zakenman die Joodse gevangenen in zijn fabriek in dienst

heeft. Tegen de wil van de nazi’s in zorgt Oskar zo goed mogelijk

voor zijn mensen. Toch gaat er geen dag voorbij zonder angst en

gevaar, en op een dag worden ook Rena en haar moeder

gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz… 

Dit boek is het aangrijpende verhaal over de tragedie van de

holocaust, maar ook over doorzettingsvermogen, hoop en

overleven.

De film 'Schindler's List' is een film uit 1993 en verschijnt nog ieder jaar op de Nederlandse televisie. 

Oscar Schindler heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog 1100 levens gered door mensen te laten

werken in zijn fabriek. Deze film staat zelfs in de top 10 allertijden van IMBb.

Bekijk hieronder de trailer van de film en check de link beneden voor het boek.

Klik hier om 'Een meisje op Schindler's List' bij de Bibliotheek te reserveren.
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Het boek achter de film / serie: 
'Een meisje op Schindler's list'

https://www.youtube.com/watch?v=mxphAlJID9U
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1407057?offset=0&qs=Een%20meisje%20op%20Schindler%27s%20list&search_in=iets&state=search


Kop vol gruis
Soms hard, soms hilarisch, maar uiteindelijk vooral zacht en teder. 

En écht, want niets in dit boek is verzonnen.

Dag worstelt elke dag met zijn autisme. In zijn kelder bouwt hij met

Playmobil twee werelden: zijn Oefenwereld, waarin hij situaties in de echte

wereld nabootst en oefent, en zijn Wonderwereld, waarin hij aan de hand

van zelfverzonnen verhalen antwoorden zoekt op vragen over het leven. 

Auteur: Erik Wouters

Pagina’s: 131

Leeftijd: vanaf 14 jaar 

Nachtvlucht
In de herfstvakantie wordt de oom van Oliver neergestoken, terwijl Rebel en

haar vriendinnen net in een chaletje in België van hun vrijheid aan het

genieten zijn. Ze besluiten halsoverkop terug naar huis te gaan om Oliver te

steunen. Olivers vader is namelijk advocaat en Oliver is bang dat zijn vader

de volgende op het lijstje zal zijn...

Auteur: Eva Burgers

Pagina’s: 172

Leeftijd: vanaf 12 jaar 

Hoe Bert rapper werd
Bert wil vlogger worden, een chille guy met chille pata’s. Alleen, dat valt niet

mee als je geen geld hebt voor dure spullen en een goede camera. Dus doet

Bert het voorlopig maar met geschreven vlogs. Dan kunnen we zijn

fantastische belevenissen toch nog volgen. Zoals hoe hij tot over zijn oren

verliefd wordt op zijn lerares Nederlands, hoe zijn vader steeds knorriger

wordt en hoe Bert zijn toevlucht zoekt bij de schreeuwerig geklede

buurvrouw Bep. Nee, opgroeien als vlogger is absoluut niet gemakkelijk. 

Auteur: Martine Glaser

Pagina’s: 168

Leeftijd: vanaf 12 jaar 

JUNI 2022 PAGINA | 03

Nieuwste aanwinsten (12-15 jaar)

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1624499?offset=0&qs=kop%20vol%20gruis&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1535490
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1626522


Vliegen
Joyriden met de auto van je ouders en hem dan total loss rijden. 

Een baantje nemen waar je geen klap mee verdient. Beloftes doen aan

een crimineel uit de buurt die je niet kunt waarmaken. 

Umut doet het allemaal. In de eerste twee weken van de zomervakantie

werkt hij zich totaal in de nesten. Een uitweg ziet hij niet. En dan wordt

hij ook nog eens voor het eerst hartstochtelijk verliefd. 

Auteur: Paulien Weikamp

Pagina’s: 279

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Zwart bloed
Bij de opgraving is een authentiek voorwerp gevonden. Nadat deze is

gevonden gebeuren er allemaal vreemde dingen. Marissa (19) krijgt

vreemde dromen, nachtelijke bezoeken en haar familie begint eronder 

te lijden. We volgen Marissa en haar familie bij de nare gebeurtenissen

die los zijn gekomen door de opgraving. Gaan ze een manier vinden om

erachter te komen waar het vandaan komt? En zijn ze in staat om de

toenemende schade te stoppen?

Auteur: Patricia Bisschop

Pagina’s: 438

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

De kroon en de droom
Paparazzi, flitsende camera’s, schandalen – Grace’ leven staat van de ene

op de andere dag op zijn kop. En daar is er maar één schuldig aan.

Edward. Of liever: prins Tristan. Grace voelt zich nog steeds verraden door

zijn leugens. Waarom heeft hij haar niet verteld wie hij werkelijk is?

Auteur:  Jana Hoch

Pagina’s: 363

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Nieuwste aanwinsten (15-18 jaar)
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1624019
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1559001
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1624217
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1624217


Op 16 juni vanaf 19:30 (inloop om 19:15) komt schrijver Pim

Lammers over zijn boeken vertellen. Hij vertelt over zijn

ervaringen rondom zijn homoseksualiteit en hoe dit hem

inspireert tot het schrijven van boeken.

Hij zal daarover waardevolle tips delen. Het wordt dus een

interessante en interactieve avond met Pim. Wat zijn zijn

drijfveren en wat kunnen jongeren van hem leren?

Na het verhaal van Pim zijn wij aan de beurt om ons verhaal te doen: we spelen het enige echte

LevenSeksDrugs-spel. Dit alles vindt plaats in de splinternieuwe Huiskamer van de Bibliotheek,

die helemaal is omgetoverd tot een fijne werk- en ontmoetingsplek voor jongeren.

De activiteit is in samenwerking met Venlo Kleurt Roze! Jezelf zijn staat op plaats 1! 

Tijdens de Jongeren Meet-Ups kun je leeftijdsgenoten ontmoeten, nieuwe vrienden maken en

een avondje lol hebben! Gaan we jou zien? Leuk!

 

Dit is een gratis evenement! Meld je aan via deze link.

Check hier welke boeken van Pim we nog meer hebben bij de Bibliotheek Venlo.
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Jongeren meet-up!

https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/425/jongeren-meet-up-pim-lammers-en-lsd-spel/16-06-2022
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/search/iets/pim%20lammers


Wat gebeurt er als honderden 15 tot 19-jarigen de drie meest

bejubelde romans van het afgelopen jaar lezen en de kans krijgen

met de schrijvers in gesprek te gaan? En wat als deze jongeren één

grote jury vormen en met een goed onderbouwd juryrapport hun

eigen prijs uitreiken? 

Dan heb je het natuurlijk over De Inktaap! Dé jaarlijkse literaire

jongerenprijs van de Nederlandstalige literatuur, van Passionate

Bulkboek en Stichting Lezen.

Genomineerd dit jaar waren: 

- Zwarte Schuur van Oek de Jong

- De saamhorigheidsgroep van Merijn de Boer

- Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers
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Winnaar van de Inktaap 2022

En de winnaar is...... De saamhorigheidsgroep van Merijn de Boer! 

Toch zijn alledrie de boeken winnaars (omdat het natuurlijk keigoede boeken zijn) en omdat ze

allemaal een belangrijke literaire prijs hebben gewonnen in het afgelopen jaar. Dus voor alledrie

een reden voor een feestje.

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1081084?offset=0&qs=Zwarte%20schuur&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1454080?offset=0&qs=de%20saamhorigheidsgroep&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1110322?offset=0&qs=client&search_in=iets&state=search


Het Beste Boek voor Jongeren wordt ieder jaar uitgereikt 

om jongeren tussen de 15 en 18 jaar te wijzen op goede 

en leuke boeken. De jury, die uitsluitend bestaat uit jongeren, 

zal uiteindelijk een keuze maken welke 2 boeken geselecteerd 

zullen worden als 'Beste Boek voor Jongeren 2022'.

Twee winnnaars dus. Eentje in de categorie 

'Oorspronkelijk Nederlands' en de andere in de categorie 'Vertaald'.  

Check hier beneden welke 10 boeken genomineerd zijn.

Een van de genomineerde boeken lezen? Reserveer ze dan via onze site.
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Boekenweek van Jongeren - 
Beste boek 2022

https://www.bibliotheekvenlo.nl/


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 kun je het 3PAK boek 

GRATIS ophalen 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!

Boekenweek van Jongeren - 3PAK

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

