
De vakantie is voorbij, school is weer begonnen en dus is 

Biebnieuws weer terug met een spiksplinternieuwe editie.

Maar, allereerst nog de allerbeste wensen voor 2023.

Ook dit jaar willen we jullie, met onze nieuwsbrief, weer voorzien

van de allerleukste boekentips en nieuwtjes rondom lezen en de

bieb. Zo hebben we op zaterdag 21 januari een gratis crypto-

workshop georganiseerd. Hoe gaaf is dat? Lees hierover meer op

pagina 8. Verder staan er natuurlijk ook weer de vaste rubrieken in

die jullie van ons gewend zijn. 

Veel plezier met lezen.

Tessa en Guus

De Jonge Jury 2023
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Stella is een vrolijk, weldenkend meisje van 17 jaar. 

Ze vlogt, blogt en kletst eindeloos met haar vriendinnen. En ze

heeft cystische fibrosis (taaislijmziekte), waardoor ze nagenoeg

permanent in het ziekenhuis verblijft in afwachting van nieuwe

longen.

De bijna achttienjarige Will lijdt aan een andere variant van

dezelfde ziekte, maar waar Stella nauwgezet omgaat met haar

medicatie en alle regels, is Will nonchalant en cynisch. 

Haar leven vol routines, grenzen en zelfbeheersing worden

allemaal op de proef gesteld wanneer ze Will ontmoet.

De twee worden verliefd en in die context is een bijkomend gevolg van hun ziekte bijzonder

frustrerend. 

Ze moeten minimaal five feet afstand van elkaar houden. Dat is een goede anderhalve meter,

ongeveer de lengte van een biljartkeu. Dit om uitwisseling van gevaarlijke bacteriën te voorkomen.

Bekijk hieronder de trailer van de film en check de link beneden voor het boek 'Five feet apart'.
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Het boek achter de film / serie: 
'Five feet apart'

Klik hier om 'Five feet apart' bij de Bibliotheek te reserveren!

https://www.youtube.com/watch?v=jIliWlh5Vbg
https://www.youtube.com/watch?v=jIliWlh5Vbg
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1070131?offset=0&qs=five+feet+apart&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1070131?offset=0&qs=five+feet+apart&search_in=iets&state=search


Ontstaan
Als Hilletjes broer Vranck na een lange tijd voor haar neus staat, gaan ze

samen op zoek naar de oorzaak van de pestepidemie die gaande is. 

Ze moeten een missie volbrengen om de mythische en menselijke

wereld in balans te brengen. Hiervoor moet Hilletje voortaan als Hille

door het leven gaan en haar vrouwelijke identiteit verborgen houden.

Heiligt het doel de middelen?

Auteur: Esmeralda van Belle

Pagina’s: 320

Leeftijd: vanaf 13 jaar 

Toen waren er nog vier
In de bossen rond Salvation Creek zijn volgens de verhalen meerdere

meisjes verdwenen. Toch gaan vijf jongeren er een weekend kamperen.

Nog geen dag later zitten vier van hen overstuur op het politiebureau: ze

kunnen hun vriendin Maylee nergens vinden. De overgebleven vier

hebben allemaal een ander verhaal. Wie houdt hier iets achter?

Auteur: Chelsea Sedoti

Pagina’s: 380

Leeftijd: vanaf 13 jaar

 

De lichtkunstenaar
Dit verhaal gaat 0ver Kai, die ervan droomt een lichtkunstenaar te

worden: een magische kunstvorm die alleen is weggelegd voor een

elitegroep. Wanneer hij per toeval in contact komt met zijn oude vriend

Finn, die topstudent is aan de lichtacademie, ziet Kai een mogelijkheid

om dichter bij de geheimen van de lichtacademie te komen, maar zijn

droom pakt niet uit zoals hij had verwacht.

Auteur: Joni Voorter

Pagina’s: 107

Leeftijd: vanaf 14 jaar 
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Nieuwste aanwinsten (12-15 jaar)

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1662175
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1662831
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1655519


KID
Sam is zeventien als zijn ouders hem en zijn broer Kai een schokkende

mededeling doen: de broers zijn verwekt met behulp van kunstmatige

inseminatie, door twee verschillende anonieme donors. De emoties razen

door Sams lijf. Is zijn vader dan nog wel zijn vader? Wat betekent het dat

Kai en hij halfbroers zijn? En wat zegt dit over wie Sam zelf is?

Auteur: Jelmer Soes

Pagina’s: 304

Leeftijd: vanaf 16 jaar 

Otis' redding
Melvin Junior is een urban explorer. Samen met zijn broer Otis bezoekt

hij stiekem oude ziekenhuizen, fabrieken en vergeten villa's waar de tijd

lijkt stil te staan. Wanneer ze naar Prinsenbeek verhuizen, ontdekt Otis in

het Liesbos een leegstaande woning die hij het Jagershuis noemt. Een

perfecte 'urbex-locatie'. Maar dan wordt Otis aangereden en lijkt er opzet

in het spel te zijn. Melvin gaat op onderzoek uit en doet een mysterieuze

ontdekking. Kan hij Otis nog redden?

Auteur: Mirjam Mous

Pagina’s: 301

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Gebr.
Van de twee broers is Marius (Maus) op zijn veertiende jaar overleden

aan de ziekte van Wilson, een stofwisselingsziekte die een teveel aan

koper in het lichaam veroorzaakt. Indien niet tijdig onderkend tast het gif

de hersenen aan met de dood als gevolg. Zijn oudere broer Luuk (ik-

figuur) redt Maus' dagboek uit de vlammen waarin hun moeder alle

eigendommen van Maus met enig ceremonieel wil verbranden, op de

eerstvolgende verjaardag na Maus' dood. 

Auteur: Ted van Lieshout

Pagina’s: 158

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Nieuwste aanwinsten (15-18 jaar)
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1654031
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1654080
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1326114?offset=0&qs=gebr&search_in=iets&state=search


The inheritance games
Inheritance Games is about a teenage girl, Avery Grambs, who grew up

with very little money to her name. Soon she learns that she has inherited

most of the multi-billionaire, Tobias Hawthorne's wealth and land, and has

no connection to the family entirely. At first, her incredible luck might

seem extremely fortunate but to keep her newfound wealth she must live

with Tobias's remaining complex and tricky family, while solving one last

riddle left by Tobias Hawthorne himself, to figure out why she, not the

other Hawthorne's, inherited his riches

Author: Jennifer Lynn Barnes

Pages: 376

Reading age: 15+ years

One of us is lying
One of Us is Lying follows the gripping story of Bronwyn, Addy, Nate, and

Cooper as suspects in the murder of Simon Kelleher. Each of the high

school students have secrets that they would do anything to protect, so

how far would they go to make sure they’re kept out of the spotlight?

Author: Karen M. McManus

Pages: 362

Reading age: 15+ years 

Threadneedle
Threadneedle is a story of magic, of forbidden witchcraft. Set in a

contemporary London, this world is similar to our own but features a

number of covens practicing magic. Anna and her aunt are part of the

Binders, a group of witches that bind away magic and only allow elders to

practice it in a puritanical fear of it.nd seventeen-year-old Anna knows that

her magic will soon be bound, having lived with the knowledge that magic

drove her father to kill her mother when she was but a babe.

Author:  Cari Thomas

Pages: 559

Reading age: 15+ years

New arrivals 
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1563938
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/941310
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1657462


Met het biebpasje, wat je van school gekregen hebt, kun je boeken komen lenen in de

Stadsbibliotheek, Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen en Velden. Verder kun je ook (kosteloos)

boeken uit heel Limburg hier naar Venlo laten komen. 

Hoe?

Dat leggen we uit in de 3 nieuwe instructievideos die we gemaakt hebben.

Klik op de titels om het filmpje te bekijken

Hoe log ik in?
In deze video krijg je uitleg hoe je met jouw

biebpasje en OGVO-mailaccount kunt inloggen

op onze website. 
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Inloggen (online) Bibliotheek

 (Duurt 2 minuten)

Hoe reserveer ik een boek?
IIn deze video krijg je uitleg hoe je boeken kan

vinden in de catalogus en deze vervolgens kan

reserveren met jouw biebpasje.

Hoe log ik in bij de Online Bibliotheek?
Na het kijken van deze video kun je, via de app,

e-books en luisterboeken lenen. Voor toegang

tot de Online Bibliotheek heb je wel een account

nodig bij de Bibliotheek Venlo. Heb je dit nog

niet? Check dan eerst de video: ‘Hoe log ik in?’ 

 (Duurt 3 minuten)

 (Duurt 2 minuten)

Als je tegen problemen aanloopt met inloggen mail dan naar:

gcolbers@bibliotheekvenlo.nl

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wtaNAI64XQ
https://www.youtube.com/watch?v=I1Avjp9OmBo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oOWPu58UbNg
mailto:gcolbers@bibliotheekvenlo.nl


De Jonge Jury 2023 is weer begonnen.

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

jouw favoriete boek van 2022/2023. 

De Jonge Jury? Wat is dat?

Het Jonge Jury Boekgenootschap heeft de afgelopen maanden

ontzettend veel boeken gelezen en presenteert nu de tien

Leestips! Maar… je ziet er elf op de bijgevoegde afbeelding? 

Dat klopt, want de elfde Leestip is gekozen uit de inzendingen

voor de Wildcardwedstrijd.

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 2023

 

Klik hier voorgratis lesmateriaal

https://jongejury.nl/stemmen/
https://jongejury.nl/product/jonge-jury-les-en-promotiemateriaal-2023/
https://jongejury.nl/product/jonge-jury-les-en-promotiemateriaal-2023/


Altijd al meer willen weten over crypto?  

Een speciaal cryptoteam van Ontwikk3ltuin komt langs om je alles

uit te leggen over wat crypto is, waar je op moet letten en wat juist

de leuke dingen zijn van cryptocurrency! 

Tijdens de workshop gaan we het hebben over wat je écht nodig

hebt om financieel fit te blijven, krijg je tools aangereikt om

cryptomunten te beoordelen, wordt eigen onderzoek

gepresenteerd en hoor je de verhalen van ervaringsdeskundigen.

Let op: In het tweede deel van de workshop ga je zelf onderzoek

doen naar cryptomunten. Neem dus je eigen laptop mee!

Aanmelden kan via deze link
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Crypto workshop

Jongerencentrum Jacx

 Zaterdag 21 januari 2023  (19:30 - 21:30)

Read2Me 
Brugklassen van álle middelbare scholen in Nederland mogen

zich inschrijven voor dé voorleeswedstrijd voor tieners. 

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 provinciale ronde en hieruit komt weer

een winnaar die naar de landelijke finale mag. 

Dit jaar doen 11 klassen van het Valuas mee die gaan strijden om de titel van voorleeskampioen.

Wij wensen alle deelnemers veel succes! 

Gratis

Veel leesplezier toegewenst!

https://bibliotheekvenlo.op-shop.nl/873/workshop-alles-wat-je-wil-weten-over-crypto/21-01-2023

