ACTIVITEITEN
SEPTEMBER

BieBies Bus on tour

BieBies Bus is alweer even onderweg in Venlo.
Met haar opvallende jasje kun je haar bijna
niet missen. En dat is maar goed ook, want
als je deze bus volgt, weet je zeker dat je
terecht komt bij de leukste activiteiten.
Samen op een leerzame, leuke en creatieve
manier bezig zijn met taal; dat is waar BieBies Bus voor staat. Met spelmaterialen,
(voorlees)boeken en prikkelende activiteiten maken de enthousiaste vrijwilligers
ieder bezoek tot een klein feestje. Op school, in de wijk of op de leukste
evenementen: je gaat BieBies Bus vast en zeker een keer tegen komen!
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Zondag 8 september, 12.00 - 17.00 uur
Marcato Mundial| Winkelcentrum Blerick
Zaterdag 28 september
Nationale Burendag (meer info volgt via onze website)
Vrijdag 6 september, 10:15 - 11:00 uur
Peuterbieb Speciaal met Kunstencentrum Venlo
(1,5 tot circa 4 jaar)

Liselotte Gijsen laat ons vandaag kennismaken met het
Kunstencentrum Venlo. Al doende ontdekken we samen hoe
leuk het is om - óók op hele jonge leeftijd - bezig te zijn met
dansen en bewegen op muziek.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Vrijdag 6, 13, 20 en 27 september, 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.
Zie ook: Uitgelicht.
GRATIS. Aanmelden via info@bibliotheekvenlo.nl of bij de klantenbalie.

Zaterdag 7 September, 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

Donderdag 12 september, 19:30 - 21:30 uur
Literaire Zomer | Daan Doesborgh in gesprek met schrijver Peter Terrin
Voor haar 20-jarig jubileum viert de Literaire Zomer dit jaar ook in
Venlo feest met een mooi programma in de Stadsbibliotheek. De
veelgeprezen Vlaamse auteur Peter Terrin leest voor uit zijn
laatstverschenen werk ‘Patricia’ (2018) en wordt geïnterviewd
door Daan Doesborg. Natuurlijk doen we dat geheel in stijl
met een bijzonder drankje uit het boek.
Deelname: € 10, - of € 8, - voor leden van de Bibliotheek
(op vertoon van je biebpas bij aanvang).
Kaartjes en meer informatie via: www.literarischer-sommer.eu

Vrijdag 13 september, 09:30 - 11:30 uur
Walk & Talk: ontdek de veelzijdigheid van leren en werken
in zorg & welzijn
Dé koffiepauze voor werkzoekenden. Emile van Mullekom
van Zorg aan Zet vertelt vandaag over de mogelijkheden in
een boeiende sector die altijd in beweging is. Overweeg jij
een baan in zorg en welzijn, of wil je gewoon wat meer weten?
De gastsprekers van vandaag delen graag hun ervaringen.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Vrijdag 13 september, 11:30 - 13:30 uur
Een heldere blik op je sollicitatiebrief

Tijdens deze inloop kun je door een professionele organisatie
jouw sollicitatiebrief na laten kijken. Op basis van een aantal
aandachtspunten krijg je nuttige feedback, die jou zeker gaat
helpen bij het (her)schrijven van de perfecte brief.
Ook interessant voor bezoekers van Walk & Talk.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Dinsdag 17 september, 19:30 - 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Een blik op de Ronnie Gardiner Methode (RGM)

(Het Geheugenhuis i.s.m. Dementievriendelijk Venlo)
Deze methode brengt mensen in beweging op het ritme
van muziek. Bij het zien van bepaalde symbolen worden
bijbehorende klanken uitgesproken en bewegingen
uitgevoerd. Deze spraakmuziektherapie stimuleert de
hersenfuncties en is een waardevolle methode voor mensen
met CVA, Niet Aangeboren Hersenletsel en dementie. Deze
bijeenkomst geeft inzicht in hoe RGM een plek
kan krijgen in de zorg. Een aanrader voor zorgprofessionals en mantelzorgers.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Woensdag 18 september, 15:00 - 16:00 uur
Ranja met … je droom! (8+)

Weet jij al wat je later wilt worden? Heb jij een hobby of iets wat je
super leuk vindt om te doen en zou je daar misschien ooit wel je
geld mee willen verdienen? Volg je droom! Aletta laat vandaag
aan ons zien hoe zij haar dansdroom waarmaakte met haar
eigen Urban Dance Studio. Let’s get moving!
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Woensdag 18 en 25 september, 2 en 9 oktober, 15:00 - 16:30 uur
De Bibliotheek in Velden, Schandeloseweg 1, Velden

Kidz Science presenteert: Expeditie Robotica

Wat zeg je? Robotica? Jazeker! Houd jij van avontuur,
uitvogelen en ontdek je graag welke toffe dingen je allemaal
met moderne techniek kunt doen? Dan moet je hier zeker bij
zijn. Tijdens de vier bijeenkomsten programmeer, bouw, pruts en
knutsel je erop los. Maak je robo(rs)t maar nat!
Deelname: € 25, - voor vier bijeenkomsten inclusief professionele
begeleiding en materialen. Aanmelden en meer info:
www.eventbrite.nl (zoek op: Kidz Science XL: Expeditie robotica).
Dinsdag 24 september, 14:00 - 16:00 uur

Seniorenmatinee: Sef Derkx in gesprek met
Annejet van der Zijl en Jo Simons

Bestsellerauteur Annejet van der Zijl schreef met haar partner
Jo Simons ‘De val van Annika S’. Met Sef praten ze over het
boek, andere werken en het leven als schrijver. Mét muziek van
Mirjam Albers (zang) en Pieter Bartels (gitaar). Deelname: € 8,50.
Aanmelden via info@bibliotheekvenlo.nl of bij de klantenbalie.

Vrijdag 27 september, 13:15 - 17:30 uur
Basisworkshop Mindfulness en Meditatie

“Zoveel gedachten zweven in mijn hoofd; ik raak zo snel afgeleid
bij de dingen die ik doe; kon ik maar wat beter slapen …”
Herkenbaar? In deze boeiende en tegelijkertijd ontspannen
workshop krijg je handvatten aangereikt om bewust aan de slag
te gaan met het ervaren van innerlijke rust. Deelname: € 24,50.
Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.nl. Kijk in de agenda bij de
betreffende activiteit en klik hier op de button ‘ik meld me aan’.

Vier het Venloos Kinderboekenfeest met ons mee
tijdens de Kinderboekenweek!
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Woensdag 2 oktober, 14.00 uur, 14.30 uur, 16.00 uur
Voorlezen in Theater De Maaspoort
3 - 6 jaar | GRATIS

5

Zaterdag 5 oktober, 13.30 - 15.00 uur
Maak je eigen zelfrijdende auto i.s.m. Hackerspace TDvenlo
8 - 12 jaar | € 3,00 | Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
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Woensdag 9 oktober, 14.30 - 15.30 uur
Speciaal Voorleesuurtje mét de nieuwe Kinderdirecteur en het Kidzpanel
4 - 12 jaar | GRATIS
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Zie voor meer info en alle activiteiten de flyer van het Venloos Kinderboekenfeest
op onze website.

ACTIVITEITENKALENDER
SEPTEMBER

WELKOM
THUIS!

UITGELICHT
Samen laaggeletterdheid
zichtbaar maken tijdens de
Week van de Alfabetisering
“Elke avond geniet ons zoontje van
een voorleesverhaal. Nu zit ik elke
avond met het voorleesboek op schoot,
omdat mijn man andere dingen te
doen heeft. Ik twijfel of hij voorlezen
wel leuk vindt, of dat er misschien
iets anders achter zit. Hoe ga ik het
gesprek aan zonder hem te kwetsen?”

“Ik ga regelmatig uit eten met een
goede kennis, Jos. Na enkele keren
begon het mij op te vallen dat hij
telkens precies hetzelfde bestelde als ik,
zonder de menukaart te bekijken. Durft
hij zelf geen keuze te maken of kan het
zijn dat hij niet goed weet wat er staat?
Zou ik hem dat durven vragen?”

Laaggeletterdheid is een lastig begrip, dat zich maar moeilijk laat vangen. Eén op de vijf
Venlonaren heeft moeite met taal en rekenen. Vaak onmerkbaar voor hun omgeving.
Tijdens de Week van de Alfabetisering (9 tot en met 15 september) maken we samen het
onzichtbare zichtbaar en vooral: bespreekbaar. Vragen over dit onderwerp? Het Taalhuis
helpt je graag verder.
Kijk voor meer informatie over activiteiten
tijdens de Week van de Alfabetisering op:
www.lezenenschrijven.nl.
Kijk voor meer informatie over het Taalhuis
en haar activiteiten op:
www.bibliotheekvenlo.nl

Extra activiteit voor ouders en kinderen tijdens
de Week van de Alfabetisering:
Maandag 9 september in de Bibliotheek in Tegelen
(tijdstip volgt op onze website)

Samen genieten we van een speciaal verhaal van Woezel en Pip
en trappen we graag met jou de Week van de Alfabetisering af.
Je bent van harte welkom en hoeft je niet aan te melden.

UITGELICHT

Werken met de
computer?
Wij helpen jou
op weg.

Klik & Tik
Wil je graag meer met de computer doen,
maar weet je niet goed hoe het werkt? Dan
is Klik & Tik iets voor jou. We beginnen bij de
basis. En dan gaan we stap voor stap verder.
Je leert typen, e-mailen en je gaat het
internet op. In de Stadsbibliotheek kun je
tijdens de openingstijden van het Taalhuis
oefenen met een vrijwilliger.
Dit is gratis en aanmelden is niet nodig.
Thuis kun je bovendien zelf aan de slag
met het programma oefenen.nl.
Wil je vaker langskomen en meer
oefenen? Dan helpt een medewerker van
de Informatieservice je graag verder van
maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en
17:00 uur in de Stadsbibliotheek.

De begane grond in de Stadsbibliotheek
wordt nog een stukje mooier!
Vanaf 2 september zou het kunnen zijn
dat je hier tijdens je bezoek wat van gaat
merken. We doen ons best om de overlast
zoveel mogelijk te beperken.

Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo

Digisterker
Ook als je de basis van de computer
beheerst is het nog steeds niet gemakkelijk
om op de websites van de overheid je
weg te vinden. Aangifte doen bij de
Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven
aan de gemeente. Huurtoeslag aanvragen.
Een afspraak maken in het ziekenhuis.
Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. In de
cursus Digisterker leer je stap voor stap om
steeds meer via internet zelf te regelen. De
cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk
twee uur. Er gingen jou al heel wat mensen
voor die enthousiast zijn over hun nieuwe
vaardigheden! Ook deze cursus is gratis.
Cursusdata

Vrijdag 6, 13, 20 en 27 september.
In september geen tijd?
Dan zien we je graag in oktober:
Woensdag 2, 9, 16 en 23 oktober.
Je kunt je aanmelden bij onze klantenbalie,
via www.bibliotheekvenlo.nl of stuur een
mailtje naar info@bibliotheekvenlo.nl.

Ben je tussen de 9 en 13 jaar
en wil je lid worden van ons
supergave Kidzpanel?
Vraag de leerkracht of de
leesconsulent op jouw
school naar informatie
of kijk op onze website.

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.
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