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VOLWASSENEN
KUNST in de bieb
Hele maand december | Ine Leunissen

Geraakt worden door een gezichtsuitdrukking, iets moois
uit de natuur of heel puur op gevoel, iets moois proberen te
maken. Zo komen mijn creaties tot stand!

GRATIS
Loop gewoon binnen, je bent van harte welkom.

Woensdag 1 december, sessie 1, 19:30 - 21:30 uur
Kunstencentrum Venlo | HOVO Basiscursus 18e eeuw,
historie, leefomgeving en muziek

Woensdag 1 december:
Drs. Constance van de Putten - Algemene geschiedenis 18e eeuw
Woensdag 8 december:
Drs. Ineke Beeling - Directe leefomgeving 18e eeuw
Woensdag 15 december:
Drs. Jan Ezendam Jan Ezendam - Muziekontwikkeling 18e eeuw
€ 65,00 voor alle drie de lezingen inclusief koffie en thee.
Aanmelden via agenda op onze website

Zaterdag 4 december en woensdag 29 december
09:30 - 13:30 uur
Basisworkshop Mindfulness & Meditatie

Met behulp van inspirerende opdrachten kun jij aan de slag
met het inbouwen van meer ontspanning, rust en focus in
je leven.
€ 29,50 | Aanmelden via agenda op onze website

Vrijdag 10 december, 10:00 - 12:00 uur
Stadsbibliotheek Venlo | Walk&Talk
over werken in Duitsland

Wil je in Duitsland gaan werken? Dan is niet alleen de taal
anders, maar krijg je ook te maken met andere wetgeving
op het gebied van belastingen en sociale zekerheid.
Tijdens deze Walk&Talk geven verschillende specialisten
en betrokken organisaties advies en uitleg over wat er
voor je verandert en waar je op moet letten bij werken in
Duitsland.
GRATIS inclusief koffie en thee.
Aanmelden via agenda op onze website

Zondag 12 december, 17:00 - 22:00 uur
(incl. STEK menu, anders vanaf 18:00)
Boekenclub Kalliope | De keuze van Willeke

Na een succesvolle editie in oktober komen we in december
weer bij elkaar in de bieb om samen een boek te bespreken.
Leesclublid Willeke heeft deze keer een boek uitgekozen
dat hopelijk veel mensen aanspreekt. We bespreken
Never let me go van de Brits-Japanse Nobelprijswinnaar
Kazuo Ishiguro. Sluit je eenmalig aan? Meld je dan zo snel
mogelijk aan. Wij zorgen dan dat er een gratis exemplaar
beschikbaar is van het boek dat we gaan lezen.
GRATIS (of €10,00 i.c.m. STEK-menu)
Aanmelden via: LKok@bibliotheekvenlo.nl

© Foto: Heidi Wils

Dinsdag 14 december, 15:00 uur (duurt tot 16:30 uur)
Diner na afloop in Stek om 17.00 uur.
Seniorenmatinée met Wim Daniëls
Wim Daniëls is schrijver, presentator en theatermaker. Hij
is o.a. bekend van zijn boek ‘Het dorp’. Van dit boek is ook
een succesvolle tv-serie gemaakt. Zijn meest recente boek
‘Familie’ is een onmisbaar boek vol herkenning als het gaat
om familierelaties. Een muzikale bijdrage wordt geleverd
door singer-songwriter Babs van Bree.
Toegang inclusief één consumptie: € 8,00 (leden)
of € 10,00 (niet-leden).
Aanmelden via agenda op onze website

Donderdag 16 december 2021, 17:30 - 22:00 uur
Student meet up #6: Kerstspecial Bring your own
(Christmas) food

Heb je altijd al die gazpacho, vegan burger of
garnalenpasta willen maken? Dit is je kans! Tijdens deze
speciale kersteditie ‘Bring your own (Christmas) food’
organiseren we een potluck waar iedereen zelf een
gerechtje meeneemt. Want wat is er nou gezelliger dan
samen tafelen? We nodigen je dan ook van harte uit om
mee te komen eten vanaf 17:30 uur.
Gratis | Aanmelden via agenda op onze website

De Stadsbibliotheek is ook op zondag geopend.
Iedereen is dan van harte welkom
van 12.00 tot 17.00 uur.
Een heerlijke plek om lekker te lezen, te leren,
te ontwikkelen en te ontmoeten.

VERVOLG VOLWASSENEN
Vrijdag 17 december, 10:00 - 12:00 uur
What’s your story? | Autobiografisch schrijven met
Annemarie Staaks

In ieder mens zit een schrijver! Annemarie reikt je
maandelijks creatieve en laagdrempelige opdrachten aan,
waarmee je nieuw licht werpt op je ervaringen. Zo krijg je
al schrijvend inzicht in je levensverhaal.
€ 37,50 of een vijfrittenkaart: € 175,Aanmelden via: info@theinsightstory.nl

Vrijdag 17 december, 20:00 uur
Verteltheater | Kerstverhalen voor volwassenen
door Peter Faber

Verhalenverteller Peter Faber weet als geen ander een
verhaal op spannende en humoristische wijze over te
brengen. Deze avond mogen we onder andere genieten van
Wolven in de Kerstnacht, een huiveringwekkend verhaal uit
het hoge kille koude noorden.
€ 12,50 niet leden / € 10,00 leden
Aanmelden via agenda op onze website

Zaterdag 18 december, 11:00 - 13:00 uur
Smartphone fotocafé in de Stadsbibliotheek

Ontdek met fotografe Astrid Roox aan de hand van leuke
opdrachten hoe je mooie(re) foto’s maakt met jouw
smartphone.
€ 42,50 (incl. consumptie)
Aanmelden via: info@astridrooxfotografie.nl

CORONA | bescherm jezelf en anderen
Een bezoek aan de Bibliotheek?
Kijk voor de maatregelen rondom corona
op onze website.
Hier vind je ook steeds de actuele informatie
over de activiteiten.
Samen zorgen we ervoor dat de Bibliotheek
een fijne en veilige plek is.
Je bent in de Stadsbibliotheek ook welkom voor vragen over de CoronaCheck-app.

JEUGD
PEUTERBIEB
Woensdag 1, 8 en 15 december, 10:15 - 10:45 uur

Ben jij ook zo’n fan van BieBie, BoekenBeer en ons
enthousiaste voorleesteam Petra en Kim? Elke woensdag
trakteren zij ons op een heerlijk voorleesverhaal en maken
ze er samen met jullie steeds weer een feestje van.
GRATIS | Aanmelden via agenda op onze website

IN DE KERSTVAKANTIE IS ER
GEEN PEUTERBIEB IN VENLO
Dinsdag 14 december en 28 december,
10:15 - 10:45 uur
Peutervoorlezen in de Bibliotheek Arcen

Er wordt weer een mooi boek voorgelezen voor de
allerkleinsten, in de bibliotheek in Arcen! Christel en Lieke
kiezen telkens een leuk verhaal uit voor kinderen tussen
1 en 4 jaar - maar natuurlijk zijn ook broertjes, zusjes,
vriendjes en ouders/verzorgers van harte welkom.

GRATIS

Woensdag 22 december, 10:45 - 11:30 uur
Peuterbieb special | Prentenboeken dansfeest in
Kerststijl

Heerlijk bewegen en dansen aan de hand van een prachtig
kerstboek met Liselotte Kusters-Gijsen, dansdocente.
Het prentenboekenfeestje duurt 45 minuten en ook de
(groot)ouders zijn van harte welkom om aan deze heerlijke
kerstactiviteit deel te nemen.
GRATIS | Aanmelden via agenda op onze website

Dinsdag 28 december, 10.00 - 11:30 uur
Letterfeest | Kinderen van 4 tot 8 jaar

Het is kerstvakantie en het is tijd voor een feestje!
Kom samen met een vriendje of vriendinnetje en maak
o.a. kans op leuke prijzen tijdens onze spannende BINGO.
Verder kijken we naar leuke nieuwe boeken, eten we
letterkoekjes en maken we het heel gezellig samen!
GRATIS | Aanmelden via agenda op onze website

Al onze activiteiten zijn live en in de Stadsbibliotheek, tenzij anders aangegeven.
Raadpleeg in verband met de ontwikkelingen rondom corona ook onze website.
Dinsdag 4 januari 2022, 10:30 - 12:00 uur
Workshop striptekenen door Bart van der Kraan
7-9 jaar

Een leuke workshop voor kinderen door een
echte striptekenaar! Leer door leuke opdrachten
gezichtsuitdrukkingen en eenvoudige grappige dieren te
tekenen. Ook ga je aan de slag met je eigen stripfiguur!
Na afloop ga je naar huis, waar je hopelijk gemakkelijk(er)
en met veel plezier je eigen strips kunt gaan tekenen.
€ 3,- | Aanmelden via agenda op onze website

Dinsdag 4 januari 2022, 13:00 - 14:30 uur
10-12 jaar
Workshop striptekenen door Bart van der Kraan

Kijk voor actuele
openingstijden en meer informatie over
activiteiten en spreekuren op onze website.
En we helpen je natuurlijk graag op weg
met vragen over de digitale overheid.
Stap gerust binnen, je bent van harte welkom.

Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2, 5911 JL Venlo
www.bibliotheekvenlo.nl
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Leer in 1.5 uur tijd allerlei tips & trucs over cartoon- en
striptekenen, zoals: gezichtsuitdrukking, beweging,
snelheid, striptaal, handen en voeten. Leer eenvoudige
(basis)vormen, diepte en perspectief tekenen.
Na deze workshop kun je gemakkelijker en met
(nog) meer plezier cartoons en strips tekenen.
€ 3,- | Aanmelden via agenda op onze website

