Weken van het spannende boek

Dit is er te
doen in...

De Spannende Boeken Weken zijn dit jaar van 9 t/m 25 juni.
In deze twee weken is er volop aandacht voor de misdaadliteratuur.
Dit jaar staan de weken in het thema van de thriller als vakantieboek.
Natuurlijk staan in deze weken bij de Bibliotheken ook de thrillers centraal,
er is volop keuze. Deon Meyer schreef dit jaar het geschenkboek, dat bij de
boekhandel verkrijgbaar is. Ook van hem vindt u boeken in uw Bibliotheek.
Aan het begin van de Spannende Boeken Weken worden de winnaars van de
Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek, en
de Schaduwprijs, voor het beste debuut, bekendgemaakt. Die maken wij ook
in onze Bibliotheken bekend.

april, mei
en juni 2017

Momenteel zijn we nog bezig een leuke actie voor de Bibliotheek te organiseren. Voor meer informatie, kunt u o.a. onze website in de gaten houden.

Haal meer uit de Bibliotheek

In Bibliotheek Steenwijk is een KennisLab ingericht. Het KennisLab
is elke zaterdag open van 10.00 -12.30 uur. Tijdens een aantal schoolvakanties gaan we ook op woensdagmiddag open. Houdt daarvoor
onze website en de aankondiging in uw Bibliotheek in de gaten.
U heeft dan de mogelijkheid om maximaal een half uur gebruik te
maken van de apparaten die daar staan, waaronder een lasercutter
en 3D-printers. Ook is er begeleiding aanwezig om u te helpen of voor
informatie over de apparaten.

WAT IS ER NOG MEER

Maken heeft in de huidige digitale wereld een belangrijke nieuwe
plek gekregen. Het nieuwe maken en delen van de toekomst is al
realiteit binnen het wereldwijde netwerk van FabLabs: hightech
productie- plekken waar iedereen creatieve ideeën en concepten kan
uitwerken tot prototypes en producten. Een FabLab (digital fabrication laboratory) in de Bibliotheek komt in Nederland, maar ook in het
buitenland, steeds vaker voor. Een FabLab is een zogenaamde open
digitale werkplaats, waar eenieder kan (leren om te) werken met
innovatieve technieken, zoals 3D-printers en lasercutters.

Een Bibliotheek aan Huis Dienst voor wie niet naar de bibliotheek kan komen.

MEER INFO: www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl

Hoofdvestiging Bibliotheek Steenwijk: T. 0521 51 32 73

Alle en nog meer activiteiten zijn ook te zien op:
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl | www.twitter.com/hierlekkerlezen
www.facebook.com/BibliotheekKopvanOverijssel | en onze Nieuwsbrief.
Voor alle activiteiten, reserveren gewenst via onze website.
Onze Bibliotheekvestigingen zijn in Steenwijk, Steenwijkerwold,
Oldemarkt, Vollenhove, Giethoorn, Sint Jansklooster en Kuinre.
Afhaal- en Brengpunten in Blokzijl en Wanneperveen en een
Uitleenpost in Kalenberg.

MOOI graphic studio | www.m-00i.nl

Inloopochtend KennisLab

Als bibliotheeklid krijg je, op vertoon van je Biebpas,
korting bij onder andere theaters, musea, filmhuizen,
dierentuinen, workshops, cursussen en festivals.
Door het hele land en ook in Steenwijkerland. Een
compleet overzicht van alle aanbiedingen vind je op
www.voordeelmetjebiebpas.nl.

De Boekenweek vindt dit jaar plaats van zaterdag 25 maart t/m
zondag 2 april. Dit jaar is het thema: Verboden vruchten. De mens
is genotzuchtig. Maar toegeven aan genot levert soms strijd op,
met ons geweten, onze levensovertuiging, onze omgeving en onze
fysieke dan wel geestelijke grenzen. Wel willen, niet mogen, toch
doen: verboden vruchten, zowel in het leven als in de letteren. In
uw Bibliotheek hebben we diverse boeken verzameld die passen
bij dit thema. En die u natuurlijk kunt lenen!
Bibliotheek Kop van Overijssel is medeorganisator van het Schrijversfestival. Onze
activiteiten tijdens de Boekenweek vindt u dus terug in het programma van het
Schrijversfestival. Kijk daarvoor op www.schrijversfestival.nl
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Voorlezen

in Bibliotheek Oldemarkt

Elke eerste maandag van de maand om 15.30 uur wordt
er voorgelezen in Bibliotheek Oldemarkt uit nieuwe
prentenboeken. Behalve als het op een feestdag is, dan
verschuift het een week verder. De komende data zijn:
>>
>>
>>
>>

maandag 3 april
maandag 1 mei
maandag 12 juni
maandag 3 juli

Wilt u graag meer met de computer doen? Kom dan naar Klik & Tik in Bibliotheek Steenwijk. De computer en het internet worden steeds belangrijker in
het dagelijks leven en ook bij het vinden van werk. Bent u niet zo handig met
de computer en kunt u wel wat hulp gebruiken? Misschien is het gratis lesmoment Klik & Tik dan iets voor u. Klik & Tik is een oefenprogramma, waarmee
u zelf op de computer aan de slag gaat. U begint bij het begin. U leert typen,
e-mailen en met internet omgaan. Via filmpjes ziet u hoe het werkt en daarna
kunt u zelf thuis oefenen. Indien het niet lukt of als u vragen hebt, staan wij
klaar om u te helpen. Het is wel handig als u zelf thuis een computer of laptop
heeft. Maar is dat er niet, dan kan er tijdens de openingsuren geoefend worden
op een computer in de Bibliotheek. Kom voor het wekelijks gratis inloop/lesmoment Klik en Tik op woensdag van 10.00 - 12.00 uur naar Bibliotheek Steenwijk. Aanmelden kan bij de Klantenservice in de Bibliotheek. Meer informatie is
eveneens telefonisch te verkrijgen bij Bibliotheek Steenwijk, T. 0521-513273
WEKELIJKS GRATIS INLOOP | LESMOMENT KLIK EN TIK
iedere woensdagochtend >> 10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Steenwijk | gratis
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CURSUS: Digisterker

De overheid doet steeds meer via het internet en vraagt u
daar gebruik van te maken. Of het nu gaat om het aanvragen
van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, het zoeken naar werk
of het doorgeven van een verhuizing. Veel mensen zijn hier nog
niet (voldoende) vaardig in. Daarom biedt de Bibliotheek de cursus Digisterker aan. Hiermee willen wij u helpen om beter uw weg te vinden bij
de (elektronische) overheid. Bij de cursus hoort een uitgebreid werkboek,
waarin u alles rustig kunt nalezen.
Deelname aan de cursus is gratis, inclusief werkboek, koffie en thee. Vooraf
aanmelden is verplicht, u krijgt dan een deelnamekaart uitgereikt. Er staat
momenteel één cursus van drie ochtenden gepland in Bibliotheek Steenwijk:
maandagochtend 10 en 24 april en 1 mei van 10.00 - 12.00 uur.
Aanmelden kan bij de klantenservice in de Bibliotheek of via
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl Meer informatie is eveneens telefonisch te verkrijgen bij Bibliotheek Steenwijk, T. 0521-513273
maandag 10 en 24 april en 1 mei >> 10.00 - 12.00 uur
Bibliotheek Steenwijk | gratis

Schrijversfestival.NL

Klik & Tik
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in Bibliotheek Oldemarkt

Textielfestival Weerribben

Na een geslaagde editie in 2015 wordt dit jaar van vrijdag 9 t/m zondag 11 juni weer
een textielfestival Weerribben georganiseerd. Het thema dit jaar is ‘Handen’. Bibliotheek Oldemarkt is een van de nieuwe locaties tijdens het festival. Daarom is de
Bibliotheek ook opgenomen in de fietsroute. Dat betekent dat er natuurlijk diverse
activiteiten in de Bibliotheek te zien en te doen zijn die te maken hebben met textiel.
In de Bibliotheek vindt u rondom deze data diverse boeken over textiel
en technieken. En tijdens het festival is een groep van Decado
(mensen met een beperking) aanwezig, die hun handwerktextiele werkvormen presenteren. Daarnaast is er ook een
expositie van de fotoclub van Oldemarkt. Zij exposeren
met een aantal foto’s met het thema ‘Handen’.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op:
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl
www.textielfestivalweerribben.nl

Haak café: Haak maar aan

Elke dinsdagmiddag is er van 14.00 tot 15.30 uur een
Haak café. Bibliotheek Steenwijk haakt in op het
initiatief om de grootste gehaakte deken ter wereld
te maken. Dit is in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 2018.
Sinds dinsdag 21 maart zijn we begonnen met het
landelijke haakproject ‘Haak maar aan’ in de Bibliotheek. Iedereen die belangstelling heeft voor het Haak
café is welkom om kennis te maken met dit project.
Steenwijk haakt mee aan een deken ter grootte van
liefst vijf voetbalvelden. Daarmee hoopt Fryslân in
2018 het Guinness Book of Records te halen. Er worden
zoveel mogelijk zogenaamde granny squares van 10
bij 10 centimeter gehaakt. Deze worden vervolgens
tot dekens van 1.40 bij 2.00 meter aan elkaar gehaakt.
Kleur, materiaal en patronen zijn niet belangrijk, als
de maat maar klopt. Gezellig samen haken voor een
goed doel in Bibliotheek Steenwijk.

H aak maar aan

Boekenweek 2017

