HUIS van
INFORMATIE

Vragen?
Wij helpen
je op weg.

maandag tot en
met vrijdag:
13.00 - 17.00 uur

lezen &
schrijven
Ik wil
(beter) leren lezen
en schrijven,
waar kan ik
terecht?
Ik help mijn
buurvrouw om
Nederlands te leren.
Ik ben op zoek
naar goed
lesmateriaal.

Mijn zoontje zit
in groep 4. Hij vindt
lezen moeilijk.
Hoe kan ik ervoor
zorgen dat hij toch
blijft lezen?

Ik krijg
post thuis die ik
niet begrijp.
Wie kan
mij hiermee
helpen?

rekenen &
financiën
Ik wil
een beter
overzicht van mijn
inkomsten en
uitgaven. Hoe pak
ik dit aan?

Ik ga
op mezelf
wonen. Welke
verzekeringen
horen hierbij?

Wij hebben ons
droomhuis gevonden.
Hoe krijgen we de
hypotheek hiervoor
rond? Wat komt
hierbij kijken?

Kun je met
baby’s ook al
oefenen met taal?
Zijn daar boekjes
voor?

Ons eerste kindje
is geboren! Hoera
gezinsuitbreiding!
Maar wat betekent
dat voor onze
financiën?

juridisch

Ik wil graag
boeken lezen
op mijn
e-reader. Hoe
werkt dit?

Ik ga scheiden.
Waar moet ik
beginnen? Wat
moet ik doen?
Ik ben ontslagen
maar ik ben het
daar niet mee
eens. Wat zijn
mijn rechten en
plichten?
Ik heb last van
mijn buren en
wil daar iets aan
doen. Hoe los ik
dit op?

Hoe kan ik
besparen op
toekomstige
erfbelasting?

digitaal

Wie behartigt
mijn belangen
als ik dat zelf
niet meer
kan?

Kan ik bij
jullie leren hoe
ik beter met mijn
computer kan
werken?

Ik wil digitaal
een afspraak maken
voor een onderzoek
in het ziekenhuis.
Hoe doe ik dit?

Ik moet
een pasfoto
uploaden. Hoe
werkt dit?

Taalhuis
Geheugenhuis
Spreekuren
Cursussen
Activiteiten

COLLEC

LLECTIE

gezondheid
& welzijn
Ik wil weten of
mijn moeder in
aanmerking komt
voor thuiszorg.
Waar kan ik deze
informatie krijgen?

Als mantelzorger voor mijn
zieke zus voel ik mij
vaak eenzaam. Alles
komt bij mij terecht.
Met wie kan ik
hierover praten?

Mijn vader is ernstig
dementerend en kan
niet meer alleen thuis
zijn. Hoe regel ik
een opname in een
verpleeghuis?

werk &
ondernemerschap
Ik vind het
moeilijk om een
goede sollicitatiebrief
te schrijven. Wie
kan mij hierbij
helpen?
Ik wil mij
laten omscholen
tot leraar. Hoe
pak ik dit
aan?
Ik heb een
eigen bedrijfje
maar ik wil ermee
stoppen. Wat
moet ik hiervoor
regelen?

In ons Huis van Informatie ben je
welkom met vragen over websites
van de overheid.
Ik vind het altijd
moeilijk om mijn
belastingaangifte in
te vullen. Klopt het
dat ik in de Bibliotheek
hulp hierbij krijg?

Bijvoorbeeld:
Hoe vraag ik een
uitkering /aow /
studiefinanciering /
huurtoeslag aan?

Ik moet een
gezondheidsverklaring invullen
om mijn rijbewijs
te verlengen. Waar
en hoe doe
ik dat?

Ik heb een
vraag over mijn
persoonsgebonden
budget. Waar vind
ik hier informatie
over?

Aanmelden
met mijn DigiD
lukt niet.
Wat doe ik fout?

Hoe betaal
ik mijn
verkeersboete?

Kom naar de
Bibliotheek Venlo.

Samen komen we verder.

Vragen, oefenen, leren, weten,
ontdekken en ontwikkelen.

Vragen? Onze medewerkers
helpen je op weg:
maandag tot en met vrijdag:
13.00 – 17.00 uur
En hier kun je ook terecht met vragen:
Taalhuis
Maandag: 14.00 - 16.00 uur
Dinsdag:
14.00 - 16.00 uur
Donderdag: 15.00 - 17.00 uur
Voor de Taalpunten in
Blerick en Tegelen:
zie www.bibliotheekvenlo.nl
Geheugenhuis
spreekuur hulp bij dementie
In de Stadsbibliotheek,
Tegels Informatiepunt en
BMV de Vilgaard in Velden.
Kijk voor data en tijden op
www.bibliotheekvenlo.nl
Spreekuren financieel,
juridisch en erfrecht
Dinsdag:
15.00 - 17.00 uur
Ondernemersspreekuur
Op afspraak, vraag onze
medewerkers.

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

Stadsbibliotheek
Openingstijden
maandag 08:30 - 20:00 uur
dinsdag
08:30 - 20:00 uur
woensdag 08:30 - 20:00 uur
donderdag 08:30 - 20:00 uur
vrijdag
08:30 - 20:00 uur
zaterdag
09:00 - 17:00 uur
zondag gesloten
Kijk voor actuele data en
tijdstippen van onze cursussen
en activiteiten op
www.bibliotheekvenlo.nl

Onze partners in het Huis van Informatie:
Hulp bij Dementie, Samen zijn wij Venlo,
JSP, Rabobank Venlo e.o., Lina Advocaten,
Raadzaam Advies, Seniorweb,
Ondernemersklankbord.
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De Bibliotheek Venlo
is jouw
Huis van Informatie

