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Woensdag 2, 9, 16 en 23 oktober, 10:00 - 12:00 uur
DigiSterker

Hoe vraag je een DigiD aan en hoe gebruik je het? In vier
bijeenkomsten leer je hoe je handig en veilig informatie kunt
vinden en hoe je digitaal iets bij de overheid kunt regelen.
Veelgebruikte online programma’s als Werk.nl, Belastingdienst
en DigiD komen aan bod en er is alle ruimte om te leren.
GRATIS. Aanmelden via info@bibliotheekvenlo.nl of bij de klantenbalie.

Woensdag 2 okt, 14.00 / 14.30 / 16.00 uur | Theater De Maaspoort
Speciale voorleessessie tijdens het Venloos Kinderboekenfeest
in De Maaspoort | Mét bezoek van BieBies Bus! (3-6 jaar)
Let op: het wekelijkse Voorleesuurtje in de Stadsbibliotheek
vervalt op deze dag.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Zaterdag 5 oktober, 10:00 - 13:00 uur
Smartphonecafé

Neem je smartphone eens onder de loep en ontdek (nieuwe)
functies die jouw foto’s nóg mooier maken. Ervaren fotograaf
en trainer Astrid Roox gaat op een creatieve manier met je aan
de slag. Een aanrader voor jou en je digitale rechterhand.
Deelname: € 32,50 inclusief consumptie.
Aanmelden via: info@astridrooxfotografie.nl

Zat 5 okt, 13.30 - 15.00 uur
Maak je eigen zelf-rijdende auto samen met Hackerspace
TDvenlo tijdens de Kinderboekenweek (8-12 jaar)

In Venlo is het weer tijd voor het jaarlijkse Kinderboekenfeest.
Hackerspace TDvenlo start vandaag de motor om samen met
jou te werken aan een wel héél gaaf vervoersmiddel. Doe mee
en ontdek hoe jij je eigen zelf-rijdende auto kan maken, die
naderhand natuurlijk mee naar huis mag. Vrrroem!
Deelname: € 3,00. Aanmelden via: www.eventbrite.nl
(zoek op de datum 5 oktober, klik op de activiteit en volg de stappen in het scherm)

Dinsdag 8 oktober, 09:30 - 10:30 uur
Babybieb Speciaal | Babymassage

Naast de stem is aanraking voor een baby het eerste
communicatiemiddel. Babymassage is daarom een fijne
manier om contact te maken en het heeft een positieve
werking op het welzijn van je baby. Myriam Gooren van Klein
en Puur laat ons hiermee kennis maken en aan de slag gaan.
Deelname: € 4,-. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Woensdag 9 oktober, 09:30 - 11:30 uur
Twee interactieve workshops over samen opvoeden
voor ouders

Opvoeden en een band opbouwen gaan hand in hand; dit is
het thema tijdens de Week van de Opvoeding. Daarom –heel
toepasselijk– twee hands-on-workshops in samenwerking
met Support en het JongerenServicePunt. Interactief en met
praktische oefeningen en trainingsacteurs.
Workshop 1: voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar | 09:30-10:15 uur
Workshop 2: voor ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar | 10:30-11:15 uur
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
(graag even doorgeven welke workshop je kiest)

Woensdag 9 oktober, 14:30 - 16:30 uur
Voorleesuurtje Speciaal met schrijfster Li Lefébure én
de bekendmaking van het Kidzpanel

De geliefde kinderboekenschrijver Li Lefébure komt naar Venlo!
Ze gaat voorlezen uit haar boek De raaf en de papagaai en we
maken een mooie boekenlegger.
En om 16:00 uur … tromgeroffel voor de bekendmaking van het
Kidzpanel én Kinderdirecteur! Kortom: een middag om bij te zijn.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 10 oktober, 19:30 - 21:30 uur
Auteurs Wido Smeets en Hanneke Hendrix ‘schrijven geschiedenis’
Schrijftalent van eigen bodem tijdens de Maand van de Geschiedenis!
Auteur en Zuiderlucht-hoofdredacteur Wido Smeets schreef
Goed Gerei. Een uit het leven gegrepen portret van een familiebedrijf. Auteur Hanneke Hendrix beschrijft in Aswoensdag
de terugkeer van de hoofdpersoon naar haar Limburgse
geboortedorp. Vanavond worden ze geïnterviewd en is er
muziek van Peter Beeker. Deelname: € 5,- inclusief drankje.
Aanmelden via: www.eventbrite.nl (zoek op de datum 10 oktober,
klik op de activiteit en volg de stappen in het scherm)

Vrijdag 11 oktober, 09:30 - 11:30 uur
Walk & Talk

Zoek je naar vacatures, schrijf je bedrijven aan en ben je
benieuwd welke stappen je nog meer zou kunnen zetten om
jouw sollicitatie succesvol te maken? LoopbaanAdviesbureau
Limburg is vandaag bij ons en geeft je praktische tips voor
tijdens je zoektocht. Neem ook zeker even je cv mee.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Zaterdag 12 oktober, 11:00 - 12:00 uur
Voorleesuurtje Speciaal met schrijfsters Tanja Claassen
en Astrid Janssen

Dit wordt wel een heel bijzonder voorleesuurtje!
Deze schrijfsters brachten onlangs hun boek Alle wijsheid op
een stokje uit. En tijdens de Kinderboekenweek lezen ze ons
voor uit dit leuke, kersverse boek. Daar wil je bij zijn, toch?
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Zaterdag 12 oktober, 16:00 - 18:15 uur
Popronde swingt in de Bibliotheek Venlo

Het jaarlijkse reizende muziekfestival strijkt ook weer in Venlo
neer. Door de hele stad geniet je van opkomend muzikaal
talent uit alle windstreken. Oók in STEK zijn de oortjes gespitst
(én gaan misschien wel de voetjes van de vloer). Laat je
verrassen en kijk voor de laatste info op onze website.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 18 oktober, 10:00 - 12:00 uur
Schrijfcafé

Inspiratie nodig om meer of beter te schrijven? Kruip op deze
ochtend in de pen. Judith van Weel van TAALjuweel schotelt je
prikkelende opdrachten voor om jouw creatieve (schrijf)brein
de vrije loop te laten. Samen creëer je nieuwe verhalen.
Deelname: € 12,50 inclusief 2 consumpties.
Aanmelden via info@taaljuweel.nl

Zaterdag 26 oktober, 10:30 - 11:30 uur
Koffie met … Petra van Oosterhout van het Taalhuis in STEK

Het Taalhuis is een laagdrempelige plek voor iedereen die wil
oefenen met de Nederlandse taal. Als vrijwilliger kun je hier
op veel manieren aan de slag. Bijvoorbeeld om mensen te
adviseren en te verwijzen. Of om zelf mensen individueel of als
groep te begeleiden, bijvoorbeeld op scholen. Leerzaam en ...
onmisbaar. Petra vertelt je wat je als Taal(huis)vrijwilliger kunt betekenen.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 30 oktober, 19:30 - 22:00 uur
Het Geheugenhuis ontvangt journalist en presentator
Clairy Polak

Polak is bekend van televisie en schreef onlangs haar debuut:
Voorbij, voorbij. Een verhaal -gebaseerd op eigen ervaringenover een echtpaar dat te maken krijgt met de verwoestende
gevolgen van dementie. Literair agent Paul Sebes gaat met haar
in gesprek. Deelname: € 7,50.
Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl of de klantenbalie.

Woensdag 30 oktober
• BieBies Bus on tour | Knutselmiddag op Kinderboerderij Hagerhof
> zie ook: UITGELICHT
• Van voorlezen uit je favoriete boek naar de blits maken in je nieuwe broek!
Bibliotheek van Blerick > zie ook: UITGELICHT

	Doe mee met de Broek voor je Boek-voorleeswedstrijd en laat onze deskundige
jury meegenieten met een stuk uit jouw favoriete boek.

Benieuwd naar onze (twee)wekelijke activiteiten? Bekijk de vaste activiteiten-flyer (ook online).
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Van voorlezen uit je
favoriete boek naar
de blits maken in je
nieuwe broek!

Op woensdagmiddag 30 oktober laat jij
je voorleesskills zien in de Bibliotheek
van Blerick. Doe mee met de Broek voor
je Boek-voorleeswedstrijd en laat onze
deskundige jury meegenieten met een
stuk uit jouw favoriete boek.

Ga jij voor dat spannende, ontroerende
of juist grappige verhaal? De keuze is aan
jou! Deze voorleeswedstrijd begint om
14.00 in de Bibliotheek in Blerick. Er zijn
allerlei leuke prijzen te winnen. Of pak jij
die Berden-waardebon van € 100,-?

Schrijf je gauw in met naam,
leeftijd en boektitel via:
info@bibliotheekvenlo.nl
Let op: inschrijven kan
tot en met 24 oktober.

De Bibliotheek in Blerick is gevestigd in Winkelcentrum Berden | Laurentiusplein 3, Blerick

BieBies Bus
on tour
Samen op een leerzame, leuke en
creatieve manier bezig zijn met taal;
dat beleef je met BieBies Bus.
Samen met onze enthousiaste
vrijwilligers gaan ouders en kinderen op
een leerzame, leuke en creatieve manier
aan de slag met taal. Spelmaterialen,
(voorlees)boeken en prikkelende
activiteiten; alles wordt uit de bus
getrokken om elk bezoek van BieBies Bus
tot een klein feestje te maken.

Op school, in de wijk of op de leukste
evenementen: je gaat BieBies Bus vast
en zeker een keer tegen komen!
Houd de agenda op onze website dus
goed in de gaten.

Woensdag 30 oktober, 14:00-15:00 uur
Knutselmiddag op Kinderboerderij
Hagerhof

UITGELICHT
Aan de slag als vrijwilliger
bij de Bibliotheek Venlo?
Goed idee!
Als vrijwilliger bij de Bibliotheek Venlo
ben je volop in contact met mensen.
Bijvoorbeeld om ze op een leuke manier
kennis te laten maken met taal en
(voor)lezen, om met BieBies Bus op
pad te gaan of om met je talenknobbel
plaats te nemen in de redactie van
onze nieuwsbrief. Wij geven jou alle
ruimte om te leren in een uitdagende
omgeving. Ook zorgen we ervoor dat je
de begeleiding krijgt die je nodig hebt om
alle voldoening uit je werk als vrijwilliger
te halen.

Past één van deze leuke
functies bij jou? Of ben
je benieuwd naar andere
mogelijkheden?

Bekijk het op onze website.

Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo

	Activiteiten begeleiden en de wijken
intrekken als Vrijwilliger bij BieBies Bus

	Intakegesprekken voeren, adviseren
en mensen doorverwijzen als
Taalhuisvrijwilliger
	Individuele begeleiding geven aan
mensen die willen oefenen met de
Nederlandse taal als Taalvrijwilliger
	Kleine groepjes mensen trainen bij
	het oefenen met taal in het project
‘Voor jou en je kind’
Beheer van beeld en geluid tijdens
culturele activiteiten in de Bibliotheek
	Een bezoek brengen en in gesprek
gaan met mensen met dementie
	Als voorleesvrijwilliger kinderen en
ouders prikkelen met de mooiste
voorleesverhalen
	Als redactielid aan de slag met de
maandelijkse nieuwsbrief voor onze
vrijwilligers

Van maandag tot en met vrijdag
ben je tussen 13:00 en 17:00 uur
met al je vragen welkom bij
onze Informatieservice.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.
Tenzij anders vermeld vinden alle activiteiten
plaats in de Stadsbibliotheek.
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