INFORMATIESERVICE
Zo goed mogelijk je weg vinden in onze
maatschappij? Dan wil je bijvoorbeeld
weten hoe je met de websites van de
overheid moet omgaan. Misschien heb
je hulp nodig bij het vinden van een
baan. Of je wilt weten waar je terecht
kunt om beter te leren lezen en schrijven.
Met veel vragen hielpen we je al
in de Bibliotheek Venlo, en deze
dienstverlening hebben we verder
uitgebreid.

Onze medewerkers informatie en
advies staan nu iedere middag voor
jou klaar en helpen je op weg.
Ook houdt een aantal partners
spreekuur in de Bibliotheek om jouw
vragen te beantwoorden.
Gratis en meestal zonder afspraak.
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Huis van Informatie

Uitbreiding
Informatieservice
Natuurlijk kun je nog steeds bij ons
terecht met al je vragen rondom
het lenen van boeken en onze
dienstverlening in de Bibliotheek.
Wil je bijvoorbeeld je abonnement
verlengen, heb je vragen over
het gebruik van computers in
de Stadsbibliotheek of wil je
weten hoe je een boek uit een
andere Bibliotheek kunt lenen?
Voor deze vragen kun je zes
dagen per week terecht in de
Stadsbibliotheek.

Onze informatieservice
gaat nu verder.
Van maandag tot en
met vrijdag kun je
tussen 13.00 uur en
17.00 uur terecht bij
onze medewerkers
informatie en advies
voor vragen rondom
Per 1 juli is de Bibliotheek
Venlo bovendien
Informatiepunt Digitale
Overheid. Vragen over de
overheid? Wij helpen je verder
in de Bibliotheek. Kijk op
www.bibliotheekvenlo.nl

Lezen en
schrijven
	Mijn dochter heeft moeite met lezen.
Hoe kan ik haar het beste helpen?
I k ben taalmaatje en zoek een cursus
Nederlands voor mijn maatje.
	Ik wil beter leren lezen en schrijven,
waar kan ik als volwassene terecht?
	Ik krijg post thuis die ik niet begrijp.
Kan iemand mij daarmee helpen?

Rekenen en
financiën
	Ik wil een beter overzicht van mijn
inkomsten en uitgaven.
Hoe pak ik dit aan?
I k wil een kleine verbouwing laten
doen aan ons huis en zoek
deskundig advies over de
financiering hiervan.
Waar kan ik hiervoor terecht?
	Wie kan mij helpen om mijn
belastingformulier in te vullen?

Digitaal
	Kan ik bij jullie leren hoe ik met mijn
computer / laptop / telefoon moet
omgaan?
	Ik heb nog geen DigiD. Hoe moet ik
een DigiD aanvragen?
	Kunnen jullie mij wegwijs maken in
de websites van de overheid?
	Ik ben 19 en ik heb naast school een
baantje. Over mijn loon betaal ik
belasting. Kan ik hiervoor digitaal de
teruggave regelen?
	Ik wil graag boeken lezen op mijn
e-reader. Hoe werkt dit?

Werk &
ondernemerschap
	Hebben jullie tips voor mij bij het
zoeken naar een nieuwe baan?
I k vind het moeilijk om een goede
sollicitatiebrief te schrijven.
Wie kan mij hierbij helpen?
I k wil graag in contact komen
met andere werkzoekenden om
ervaringen uit te wisselen.
	Eigen bedrijf beginnen of juist
ermee stoppen? Kom naar het
ondernemersspreekuur.

Juridisch
 ls ik een schutting of een heg wil
A
plaatsen, wat zijn dan de regels?
	Mijn vriendin en ik willen graag
weten wat we moeten regelen om
samen te gaan wonen.
I k wil de vriend van mijn dochter
in mijn auto laten rijden maar niet
aansprakelijk zijn voor eventuele
schade die hij veroorzaakt.
Kan ik dat regelen?

Gezondheid
	Mijn zoon wordt binnenkort 18.
	Hoe gaat het dan met zijn
ziektekostenverzekering?
	Ik kan de zorg voor mijn
dementerende ouders maar moeilijk
combineren met mijn werk. Ik wil
graag in contact komen met andere
mantelzorgers om hierover te
praten.
	Ik wil weten of mijn moeder in
aanmerking komt voor verpleegzorg.
Waar kan ik deze informatie krijgen?
 raag zou ik wat gezonder koken
G
thuis, maar ik weet niet waar ik
moet beginnen?

WANNEER
EN WAAR?
Van maandag tot en
met vrijdag tussen
13.00 en 17.00 uur in
de Stadsbibliotheek.
Ook als je geen lid bent.

Spreekuren partners
in de Stadsbibliotheek:
Financiën
Erfrecht
Gezondheid
Juridische onderwerpen
Ondernemerszaken
Architectenwinkel
Info en advies Venlo centrum
Taalhuis
Geheugenhuis
Op onze website vind je de
tijden van deze spreekuren.

de Bibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo
info@bibliotheekvenlo.nl
www.bibliotheekvenlo.nl

