Fijne
leesdagen!

WEKELIJKS

Onderstaande activiteiten zijn gratis en in de
Stadsbibliotheek (tenzij anders vermeld).

Taalhuis /Taalpunten

Taalhuis Venlo in de Stadsbibliotheek
Maandag
11:00 - 12:00 uur
Dinsdag
10:00 - 12:00 uur
Donderdag
15:00 - 17:00 uur
Taalpunt Tegelen in de Haandert
Maandag
14:00 - 16:00 uur
Taalpunt Venlo Zuid in Zuidpilaar
Woensdag
10:00 - 12:00 uur
Taalpunt Blerick in Boulevard
Hazenkamp
Dinsdag 4, 18 december
(oneven weken) 09:00 - 11:00 uur
De Taalpunten zijn er voor iedereen die
graag beter de Nederlandse taal leest of
schrijft. Voor iedereen die beter wil leren
rekenen of met de computer wil omgaan.
We bekijken samen wat je precies wilt
leren. Dan geven we jou gratis advies.
We vertellen wie met jou Nederlands
kan oefenen. Of waar je een cursus kunt
volgen die bij jouw vraag past.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie:
taalhuis@bibliotheekvenlo.nl
Informatie- en adviespunt
Dinsdag
10:00 - 12:00 uur
Donderdag
15:00 - 17:00 uur
Ben je op zoek naar een luisterend oor,
iemand die even met je meedenkt of
meekijkt en je op weg helpt? Kom gerust
(zonder afspraak) langs bij het
informatie & Adviespunt.
Digicafé
Dinsdag
14:00 - 16:00 uur
De mediacoaches van de Bibliotheek
Venlo en de vrijwilligers van SeniorWeb
Tegelen beantwoorden je vragen over
nieuwe media, zoals e-readers, tablets,
computers, laptops en smartphones. Ook
kun je alles vragen over Passend Lezen.

Spreekuur Taalcoaches Venlo
Dinsdag
09:00 - 12:00 uur
Begrijp en spreek je een beetje
Nederlands, maar nog niet goed
genoeg? Dan ben je welkom bij
Taalcoaches Venlo.
De vrijwilligers bekijken samen met jou
welke wensen en mogelijkheden er zijn.
Aanmelden: info@taalcoachesvenlo.nl
Voorleesuurtje en Knutselen (3+)
Woensdag
14:30 - 15:30 uur
Zaterdag
11:00 - 12:00 uur
(Let op: NIET op zaterdag 1 december)
Elke woensdag en zaterdag komen we
samen om te genieten van een mooi
voorleesboek, waarna we samen gaan
knutselen, zingen, of gewoon lekker
lezen. Niks moet, alles mag! En deze
maand natuurlijk lekker in kerstsfeer!
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.
Peuterbieb (1,5-4 jaar)
Woensdag
10:15 - 10:45 uur
Lekker ongedwongen met je kleintje
genieten van prentenboekjes, verhaaltjes,
liedjes zingen en mooie momenten delen
in de peuterbieb. Onze medewerkers
zorgen steeds weer voor een leuk aanbod.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.
Ondernemersspreekuur
Vrijdag
09:00 - 12:00 uur
(alleen op afspraak)
Ben je ondernemer – oriënterend,
startend of ervaren? Maak gebruik
van het gratis advies van de ervaren
adviseurs van Ondernemersklankbord.
Aanmelden via team-limburg@
ondernemersklankbord.nl
Venlo Mediteert: Groepsmeditatie
Vrijdag
18:00-18:30 uur
Een extra ontspannen eind van je
(werk) week, of begin van je weekend
krijg je met de groepsmeditatie in de
Stadsbibliotheek. Voor deze sessies
wordt enige meditatie-ervaring
gevraagd. GRATIS. Aanmelden via:
venlo.mediteert@gmail.com.

UITGELICHT
HUIS VAN DE KERSTMAN

van woensdag 12 december
t/m vrijdag 28 december

De Kerstman is thuis
bij de bieb
Ook dit jaar staat het Huis van de Kerstman in de Stadsbibliotheek in
Venlo. Zijn mooie werkkamer in STEK is een heerlijke plek om even uit
te rusten en zich weer voor te bereiden op al die honderden afspraken
die hij in Venlo heeft. Het huis van de Kerstman wordt georganiseerd in
samenwerking met Venlo Partners.
In en rondom het Huis van de Kerstman
is van alles te doen en te beleven en de
meeste activiteiten zijn ook nog eens
gratis. De Kerstman zelf kun je natuurlijk
ook een aantal keren ontmoeten en
misschien drinken jullie wel een lekkere
latte of kruidenthee samen!
Wat kun je allemaal in en rondom
het Huis van de Kerstman in de
Stadsbibliotheek verwachten?

In ieder geval gaan we (toneel)lezen,
knutselen, mag je piano komen spelen in
STEK, maken we een speurquiz in de bieb,
genieten we van muzikale optredens,
komen schrijvers op bezoek en zal het
Kidzpanel jullie verrassen.

Kijk voor alle activiteiten ook op:
www.bibliotheekvenlo.nl of
www.venloverwelkomt.nl

UITGELICHT

Dé koffiepauze voor
werkzoekenden
Wanneer je op zoek bent naar een (andere) baan
verandert er veel in je leven. Daar kun je wel wat hulp
bij gebruiken, of misschien help je juist graag anderen.
Bovendien vraag jij je misschien af waar die andere
werkzoekenden in jouw omgeving zijn. Je ontmoet ze in
ieder geval tijdens de Walk&Talk in de Stadsbibliotheek.
Het delen van ervaringen kan erg
fijn zijn. Elke maand schuift er een
interessante gastspreker aan voor
inspiratie en praktische tips.
Tijdens deze laatste editie van
Walk&Talk geeft ENJOB je graag
een beetje extra inspiratie mee.
Inspiratie die je op weg helpt in
het stellen van (nieuwe) doelen.
Een nieuw jaar, daar horen immers
goede voornemens bij, nietwaar?

Je bent van harte
welkom op vrijdag
14 december van
09:30 tot 11:30 uur.
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Zaterdag 1 december
11:00-11:45 uur
Sinterklaasfeest met Tôffe Tielke! (2-7 jaar)

Sinterklaas is weer in het land. Het is bijna pakjesavond, ook
bij Tôffe Tielke, Jaerke en Linke Lei. Zullen de drie vriendjes
ook verrast worden door de Sint? Ze beleven in ieder geval
weer een spannend avontuur. Daarna eet je eventueel nog
een lekkere Sint lunch in STEK.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Zaterdag 1 december
Taalcafé

14:00-16:00 uur

Zaterdag 8 december
Smartphone Fotocafé

10:00-13:00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand ben je weer van harte
welkom bij het Taalcafé. De vrijwilligers van Taalcoaches
Venlo drinken graag een kopje koffie met jou in onze
Stadsbibliotheek. We komen hier samen om elkaar te
ontmoeten en op een leuke manier te oefenen met de
Nederlandse taal. GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Wil je leren je foto’s nog beter te maken, dan is deze
workshop smartphone fotografie echt iets voor jou.
Ervaren fotograaf en trainer Astrid Roox helpt je om op een
creatieve manier aan de slag te gaan met de camera op je
mobiele telefoon, die (veel) meer functies heeft dan je denkt.
Deelname: € 29,50 inclusief consumptie.
Aanmelden via info@astridrooxfotografie.nl

Zaterdag 8 december
12:00-16:00 uur
Write for Rights met Amnesty

Op 10 december is het de Dag van de Rechten van de Mens.
Er worden over de hele wereld brieven geschreven naar
mensen die onrecht is aangedaan of die benadeeld worden
doordat ze opkomen voor een ander. In de bieb schrijf jij mee
om deze helden een hart onder de riem te steken.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 12 december 10:15-11:00 uur
Peuterbieb Speciaal: peuterpop (1,5-3 jaar)

Bijna Kerst, welkom in het Huis van de Kerstman! Ga samen
met Dorrie Besouw (Kunstencentrum Venlo) op avontuur.
Samen lezen, zingen, spelletjes spelen en lekker dansen.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 12 december 14:00-16:00 uur
Kidzpanel presenteert: Toneellezen (9-12 jaar)

Vandaag brengen we lezen tot leven! We kruipen met
behulp van mooie boeken in de huid van allerlei typetjes
uit verschillende (toneel)verhalen. Welke rol is jouw favoriet?
GRATIS. Aanmelden is WEL nodig.
Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Woensdag 12 december t/m zaterdag 22 december
tijdens openingstijden van de Stadsbibliotheek
Kinderspeurquiz (4 t/m ca. 8 jaar)

Spannend! Je gaat in de Bibliotheek op zoek naar posters
en bij iedere poster hoort een vraag. Je kunt de speurtocht
tijdens openingstijden doen wanneer je maar wilt. Op
maandag 24 december maken we op Facebook bekend wie de
speurquiz heeft gewonnen. Haal je formulier in het Huis van de Kerstman.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 12 december 19:30-21:30 uur
Bijeenkomst Sociale Alliantie

Een bijeenkomst voor professionals die bedoeld is om
elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen te zorgen voor burgerkracht. Uitgenodigd zijn maatschappelijke
organisaties, sociale coöperaties en lokale initiatieven.
Aanmelden en meer informatie: raf@cooperatievevakschool.nl

Donderdag 13 december 14:00-15:30 uur
Spreekuur Hulp bij Dementie in het Geheugenhuis
Het Geheugenhuis is een informatie- en ontmoetingscentrum voor iedereen die op welke manier dan ook te
maken heeft met geheugenproblemen. Op deze middag kun
je terecht met je vragen tijdens het spreekuur van Hulp bij
Dementie. GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 14 december
09:30-11:30 uur
Walk & Talk (zie ook: uitgelicht)

Dé koffiepauze voor werkzoekenden. ENJOB gaat met
je aan de slag om vol frisse moed en positieve energie
vooruit te kijken op een nieuw jaar met nieuwe kansen.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 14 december
14:30-17:30 uur
Basisworkshop Mindfulness en Meditatie

Er zijn steeds meer redenen om met meditatie aan de slag
te gaan. Redenen die jouw levensgeluk positief stimuleren.
Met een gebalanceerde afwisseling tussen uitleg en doen
leer je in deze workshop de basisprincipes, die je ook meteen
(thuis) in de praktijk kunt brengen. Deelname: € 18,50 voor de
hele workshop. Aanmelden via: venlo.mediteert@gmail.com o.v.v.
“ik ga deelnemen aan de basisworkshop”.
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Zaterdag 15 december
10:45-13:00 uur
Doe mee met het Groot Dictee
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Zaterdag 15 december
12:00-17:00 uur
Pianotalenten spelen voor jou
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Dat rijmt! En het is nog eens heel leerzaam ook. We doen
live mee met het Groot Dictee der Nederlandse Taal onder
leiding van Frits Spits en Philip Freriks. Een deskundige
nakijkploeg bepaalt welke Venlose deelnemer de ultieme
taalkenner is en natuurlijk is er een leuk prijsje te winnen.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Geen kerstgevoel zonder goede muziek. Net als vorig jaar
verzorgen jonge pianoleerlingen van Celine van der Peet
deze middag een kerstconcert waarbij doorlopend wordt
gespeeld. Strijk neer in STEK voor een kop warme choco en
geniet van heerlijke muziek die past bij de tijd van het jaar.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Dinsdag 18 december
14:00-16:00 uur
Seniorenmatinee met Annejet van der Zijl &
Jo Simons en Thijs Nissen Trio

Sef Derkx gaat in gesprek met schrijfster Annejet van der
Zijl en partner Jo Simons. Samen duiken ze in het leven van
een bestsellerauteur en hoe het is om samen met je partner
een boek te schrijven. Het Thijs Nissen Trio geeft onze oren de
kost met aanstekelijke jazzy klanken.
Deelname: € 7,50. Aanmelden via info@bibliotheekvenlo.nl
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Woensdag 19 december 15:00-16:30 uur
Ons zonnestelsel (8+) VOL!

Deze activiteit zit helaas vol.
Maar ook in het nieuwe jaar heeft Kidz Science weer coole,
interessante activiteiten.
Houd ons in de gaten!
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Vrijdag 21 december
Schrijfcafé

VR

Vrijdag 21 december
15:00-17:00 uur
Kidzpanel maakt vakantietasjes voor JOU!
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10:00-12:00 uur

Inspiratie nodig om meer of beter te schrijven? Kom dan
naar het Schrijfcafé! Onder begeleiding van Judith van
Weel van TAALjuweel ga je samen met je medecursisten
opdrachten maken en creëer je samen nieuwe verhalen.
Deelname: € 12,50 inclusief 2 consumpties
Aanmelden via info@taaljuweel.nl

De Kerstvakantie kan voor jou alvast niet meer stuk, want
met een verrassingstasje, gevuld door ons Kidzpanel weet
je zeker dat je er warmpjes bij zit. Kom jij er eentje ophalen?
Dan wensen we jou alvast heel veel leesplezier.

Zaterdag 22 december
Koffie met … ?

10:30-11:30 uur

Het is natuurlijk altijd een goed idee om eens een kopje
koffie te drinken met een ander. In deze donkere dagen
vóór Kerst kan dit op een speciale manier bij STEK. De
speciale gast van deze editie houden we nog even geheim.
We verklappen wél alvast: het wordt een “kerstig” bakkie!

Zaterdag 22 december
14:00-16:00 uur
Kerstconcert van Anya Straatman Vocalshop

Na het bakje Koffie met ... kun je vanmiddag nog héél lang
in kerstsferen blijven “STEKken”. De jonge talenten van
Anya Straatman Vocalshop geven ook dit jaar weer een
schitterend concert. Denk: muziek, zang en vooral heel veel
warmte en gezelligheid!
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag 23 januari 2019
Er was eens …. Een feestelijke opening

Het duurt nog even, maar wij blikken alvast vooruit op een
bijzonder jaar. Vanmiddag knippen we het denkbeeldige
lintje door van “Venlo Voorleesstad 2019” en klinkt het
startsein voor een jaar vol (voorlees)beleving en vooral
plezier voor kind én ouder.
Zet deze datum alvast in je agenda.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.
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