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Zaterdag 2 februari
10:00 - 15:00 uur
Green Bieb Markt (zie ook: uitgelicht)

Venlo is een groene stad, maar veel kennis over dat groen
zit verborgen in de agrarische sector. Tijd om met die kennis
naar buiten te treden! Bij de Green Bieb Markt vertellen
verschillende organisaties uit de regio jou alles wat je in huis,
tuin en keuken kunt toepassen. Van je grond tot je bord;
op naar een bloeiend 2019! GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Zaterdag 2 februari
Taalcafé

14:00 - 16:00 uur

Is Nederlands niet jouw eerste taal? Elke eerste zaterdag
van de maand ben je van harte welkom bij het Taalcafé.
De vrijwilligers van Taalcoaches Venlo drinken graag een
kopje koffie met jou in de Stadsbibliotheek. We komen hier
samen om elkaar te ontmoeten en op een leuke manier te
oefenen met de Nederlandse taal. Kijk ook op onze website voor
de wekelijkse Taalcafés op andere locaties.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Dinsdag 5 februari
19:30 - 20:30 uur
College Tour | De regio Venlo: Europa in het klein?

Venlo ut Stedje: stiekem een wereldstad?
Vincent Pijnenburg, onderzoekscoördinator en euregiograaf bij Fontys, breekt uit de schoolmuren en laat ons zien
hoe onze eigen stad een centrum in Europa is. Deze eerste
lezing in onze college tour mag je niet missen.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

COLLEGE
TOUR

Woensdag 6 februari
10:15 - 11:00 uur
Peuterbieb Speciaal met Peuterpop

Kennen jullie het Prentenboek van het Jaar over de lieve kat
Harry al een beetje? Vandaag gaan we samen met Dorrie
Besouw van Kunstencentrum Venlo op zoek naar een huis
voor Harry. Mooie instrumenten en leuke liedjes gaan ons
daarbij helpen. Hoe? Kom langs en doe lekker mee!
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Donderdag 7, 21 februari 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 8 februari
Walk & Talk

09:30 - 11:30 uur

Wil jij een andere baan, maar weet je niet welk beroep écht
bij je past? Dan is deze Walk&Talk voor jou! Hans Deleij van
LoopbaanAdviesbureau Limburg legt uit wat zo’n bureau voor
jou kan betekenen. Jouw volgende stap in je loopbaan doe je bij
Walk & Talk, dé koffiepauze voor werkzoekenden.
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Vrijdag 8, 15, 22 februari en 1 maart, 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.
GRATIS. Aanmelden via info@bibliotheekvenlo.nl of bij de klantenservice.

Zaterdag 9 februari
Smartphonecafé

10:00 - 13:00 uur

Zondag 10 februari

vanaf 15:30 uur

Neem jouw 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

(let op: de Stadsbibliotheek blijft deze dag gesloten)

STEK ontvangt schrijfster Joan Slagers

Hoewel we vaak niets liever willen dan een liefdevolle
relatie neerzetten, tuimelen we soms toch weer in onze
valkuilen. Kan soms best frustrerend zijn. Vaak blijkt het ook
moeilijk om bepaalde gedragspatronen los te laten. Ken jij je rol?
Een lezing vol herkenbaarheid en kwinkslagen.
GRATIS. Aanmelden via: joanslagers@gmail.com
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Dinsdag 12 en 26 februari 09:30 - 11:30 uur

(tussen februari en mei elke tweede en vierde dinsdag van de maand)

NIEUW: Computerspreekuur van Seniorweb | Bibliotheek Velden

Schandeloseweg 1, Velden
Vragen over je digitale apparaat? De vrijwilligers van
Seniorweb zitten klaar om je te ondersteunen bij kleine
problemen op je computer, laptop, tablet of smartphone.
Ook kun je hier tips en informatie krijgen over (computer)
cursussen, workshops en de diensten van Seniorweb.
Loop gerust binnen. GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Dinsdag 12 februari
19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Als je vader de ziekte van Alzheimer heeft:
Columnist en schrijver Toine Heijmans vertelt …

Iedere week schrijft Volkskrantcolumnist Toine Heijmans
over zijn vader met Alzheimer. Zijn verhalen zijn herkenbaar
voor velen. In de Stadsbibliotheek gaat hij in gesprek met
Lisette Dickhoff van Hulp bij Dementie Noord-Limburg over
zijn ervaring en is er gelegenheid voor vragen uit het publiek.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het Geheugenhuis.
Deelname: € 5, -. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
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Woensdag 13 februari
13:30 - 15:00 uur of 15:30 - 17:00 uur
Kidz Science presenteert:
Codeer een robot met Ozobot (8+)
Deze Kidz Science gaat Techkicks met jou wel iets héél gaafs
doen. Ga aan de slag met coderen zodat onze vriend Ozobot
een door jou zelfgemaakte route kan afleggen. Rechtsaf,
linksaf, zigzaggen, dansen en van kleur veranderen.
De Ozobot kan het allemaal. Kom jij ook?
Deelname: € 3,-. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl
(vermeld bij aanmelding je voorkeurstijd)
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Vrijdag 15 februari
Schrijfcafé

10:00 - 12:00 uur

Inspiratie nodig om meer of beter te schrijven? Kruip op deze
ochtend in de pen. Judith van Weel van TAALjuweel laat
aan de hand van prikkelende opdrachten jouw creatieve
(schrijf)brein de vrije loop. Samen creëer je samen verhalen.
Deelname: € 12,50 inclusief 2 consumpties.
Aanmelden via info@taaljuweel.nl

Zaterdag 16 februari
10:30 - 11:30 uur
Koffie Met … ‘Vors Joeccius XI’

Een bijzondere dag voor carnaval vierend Venlo. Terwijl we
in spanning afwachten wie vanavond de ‘niejen hoeëgheid’
wordt, drinken we alvast Koffie met … Roel Versleijen,
Vors Joeccius XI van carnavalsvereniging Jocus. Zou hij wat
loslaten over de prins die deze vastelaovend over Venlo regeert?
GRATIS. Aanmelden is niet nodig.

Dinsdag 26 februari
20:00 uur
Vastelaoveskefee 2019: ‘de kroeg’

STEK wordt vanavond toepasselijk omgetoverd tot “kefee”.
Journalist Lody Trepels gaat in gesprek met drie voormalige
kasteleins over hun kroeg en de onlosmakelijke band met
carnaval. Met muziek van Dave Ververgaard en Marinho
Peters én de ‘narrelezing’ van de Groot Venloosche Nar 2019.
Deelname: € 5, - inclusief koffie/thee, 1 consumptie en een kop soep.
Aanmelden via: sander@de3kes.nl

Vanaf 15 januari tot 1 maart
Inschrijven Voorrondes declamatiewedstrijd
Veldeke Venlo

Veldeke organiseert elk jaar een declamatie-wedstrijd voor
kinderen van de basisschool. Vind je het leuk om op het
podium te staan en spreek je met plezier voor publiek?
Doe dan mee aan de voorrondes van de declamatiewedstrijd
op 18 en 19 maart. Pak je plek in STEK, kies een gedicht en draag
dit in het dialect voor. Wie weet sta je dan op 5 april in de finale.
Durf jij? GRATIS.
Aanmelden tot 1 maart en meer info via veldekedeclamatie@hotmail.com

De activiteitenkalender kun je nu ook digitaal
lezen op www.bibliotheekvenlo.nl
Zo mis je geen enkele activiteit.
Op de website vind je bovendien een volledig
overzicht van onze databanken en weblinks.
In én rondom de stad kun
je het hele jaar genieten
van (voorlees)activiteiten
voor iedereen.

Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2
5911 JL Venlo

Op de hoogte
blijven van ons nieuws?
Schrijf je in voor de
nieuwsbrief op onze website.

Zie ook ‘UITGELICHT’
met leuke boekentips
van BieBie.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud.
© februari 2019
Tenzij anders vermeld vinden alle activiteiten
plaats in de Stadsbibliotheek.
Layout: Studio Done
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Met Liefde
VoorLezen

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 12, 26 februari
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 niet nodig.
Voor meer informatie:
taalhuis@bibliotheekvenlo.nl

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 via info@taalcoachesvenlo.nl

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

Voorleesuurtje en Knutselen
Nu ook in de Bibliotheek Tegelen
Woensdag
14:30 - 15:30 uur
Zaterdag
11:00 - 12:00 uur

Op 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. NIEUW: PSW leest
voor in de Bibliotheek Tegelen op vrijdag 15
en 22 februari van 14:30-15:30 uur.

Peuterbieb
Nu ook in de Bibliotheek Tegelen
Woensdag
10:15 - 10:45 uur

Ben je op zoek naar een luisterend oor,
iemand die even met je meedenkt of
meekijkt en je op weg helpt? Kom gerust
langs bij het informatie & Adviespunt.

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.
NIEUW: PSW leest voor in de Bibliotheek
Tegelen op dinsdag 12 en 26 februari van
10:15-10:45 uur.

Digicafé
Dinsdag

Venlo Mediteert: Groepsmeditatie
Vrijdag
18:00 - 18:30 uur

Informatie- en adviespunt
Dinsdag
10:00 - 12:00 uur
Donderdag
15:00 - 17:00 uur

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.

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

l	Hoe kan ik van mijn (balkon)
tuin een moestuin maken?
l	Hoe bewaar ik geoogste
groente en fruit?
l Welke planten kan ik eten?
l	Hoe kan een tuin een
bindingsfactor in mijn wijk
worden?
l	Hoe maak ik goede (voedsel)
keuzes voor een duurzame
levensstijl?

Er groeit iets in de Bieb …

Langzaam worden de dagen weer langer. Verlang jij ook al naar
zoemende insecten, geurende bloemen of misschien wel je eigen
moestuin? De Green Bieb Markt is er voor jou!
Venlo is een groene stad en er
zit veel kennis verborgen in
agrarische sector in onze regio.
Tijd om, heel toepasselijk, hiermee
naar “buiten” te gaan. Tijdens
de Green Bieb Markt delen
verschillende organisaties en
bedrijven uit de regio hun kennis
met jou, zodat je ook jouw huis,
tuin en keuken letterlijk kunt
laten bloeien.

Loop binnen op de
Green Bieb Markt
Zaterdag 2 februari
10:00 - 15:00 uur

GRATIS.

Aanmelden is niet nodig.

UITGELICHT

VENLO
Voorleesstad

2019

Onze kersverse ‘BieBie’ mag het hele jaar waken over
Venlo Voorleesstad 2019. In én rondom de stad kun je
genieten van (voorlees)activiteiten voor iedereen.
Je zult haar vast en zeker een keertje tegenkomen.
Voorlezen is belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van kinderen en hun ouders.
Het stimuleert fantasie, creativiteit en beleving en is bovendien hartstikke leuk.
Geen wonder dat er zoveel mooie voorleesboeken te vinden zijn.
BieBie heeft er al een hoop gelezen en geeft jou een paar leuke tips:

Ik stuur je de zon |
Willemijn de Weerd
Anne (5) woont in
Nederland en Abel (10)
in Kenia. Ze hebben
elkaar nog nooit
ontmoet, maar toch
zijn ze broer en zus. Via
brieven en tekeningen
leren ze over elkaars
leven.
Vanaf ca. 4 jaar

Een huis voor Harry |
Leo Timmers
Kater Harry is bijna altijd binnen.
Maar als vlinder Vera tikkertje wil
spelen, gaat hij mee naar buiten.
Dan verdwaalt Harry in de stad.
Alleen Vera weet de weg naar
huis. Kan iemand hem helpen
Vera te vinden? Prentenboek
van het jaar 2019, met vrolijke,
humoristische kleurenillustraties.
Vanaf ca. 4 jaar.

De Gorgels en het geheim van
de gletsjer | Jochem Meyer
Melle en zijn zusje Limoni zijn
op vakantie in de Alpen. Op een
dag wordt Limoni’s Waakgorgel
Belia ontvoerd door gevaarlijke
Kotsbalgers. Met hulp van
Katja, die de weg in de bergen
op haar duimpje kent, gaan ze
op zoek naar Belia.
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar,
zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

