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ACTIVITEITEN

SEPTEMBER 2020
KUNST IN DE BIEB in september |
Fotografie van Hanny Wijnans: ‘Puur Natuur’
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Dinsdag 8 september, 15:00 - 16:30 uur OF
16:30 - 18:00 uur met optioneel STEK diner na afloop
Literarischer Sommer ‘trifft’ Seniorenmatinee |
Met Jan-Costin Wagner en Esther Verhoef

Dit wordt een ‘grensoverschrijVende’ editie, met thrillerschrijvers Jan-Costin Wagner (D) en Esther Verhoef (NL).
Tijdens het interview spreken ze over hun leven als schrijver,
en de verschillen en overeenkomsten tussen het werken aan
beide zijden van de grens.
Deelname: € 8,-. Aanmelden kan telefonisch, via de klantenbalie van de
Stadsbibliotheek of via: www.literarischer-sommer.eu/nl
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VOLWASSENEN

Vrijdag 11 september; 09:30 - 11:30 uur
Walk & Talk | Over ademhalen, door Josje Korsten van
Mevrouw Nilsson Coaching & Communicatie
Ademhalen. We doen het zo onbewust, en tegelijkertijd is
het onze gids. Door ‘in te checken’ en te oefenen kunnen
we er invloed op uitoefenen in alledaagse situaties.
Josje geeft je handige ademhalingstips voor op je werk of
tijdens een sollicitatie.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

DI

15

Dinsdag 15 september, 13:30 - 14:30 uur (Lina Advocaten)
en 15:00 - 16:00 uur (Raadzaam Advies)
Lezing door specialisten op het gebied van erfrecht
en juridische zaken

Onze partners van Raadzaam Advies en Lina advocaten
helpen je tijdens hun spreekuren op weg met allerlei vragen.
Raadzaam Advies richt zich op erfrecht, nalatenschap, het
nut en de noodzaak van een actueel testament en een levenstestament.
Lina Advocaten op vragen van juridische aard, zoals wet- en regelgeving,
rechten en plichten. Vanmiddag gaan ze uitgebreid met ons in op deze
thema’s en veelvoorkomende vragen en situaties.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl (graag even aangeven
voor welke bijeenkomst(en) je komt).
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Vrijdag 18 september, 11:00 - 13:00 uur
Creëer samen nieuwe verhalen in het Schrijfcafé

Inspiratie nodig om meer of beter te schrijven? Kruip op
deze ochtend in de pen. Judith van Weel van TAALjuweel
schotelt je prikkelende opdrachten voor om jouw creatieve
(schrijf)brein de vrije loop te laten.
Deelname: € 14,50 inclusief 2 consumpties.
Aanmelden via info@taaljuweel.nl

Donderdag 24 september, 20:00 - 21:30 uur
Verteltheater | Fabelachtige vertelling voor grote
mensen

Lana Nasser -schrijver en podiumkunstenaar- streek zeven
jaar geleden neer in het Venlose. Vanavond geeft ze een
sneak preview van het boek Shabby en de Regenboogjongen,
over een kat uit een andere dimensie die op een dak in de stad
Hanendam landt. Op haar zoektocht naar een levensdoel ontmoet
ze allerlei magische karakters. Filosofisch, kritisch, humoristisch;
kortom: een must-see-performance!
GRATIS. Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl (zoek hier het
betreffende evenement).
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Zaterdag 26 september, 09:15 - 13:30 uur
Basisworkshop Mindfulness en Meditatie

“Zoveel gedachten zweven in mijn hoofd; ik raak zo snel
afgeleid; kon ik maar wat beter slapen” Herkenbaar? In deze
boeiende en tevens ontspannen workshop krijg je handvatten aangereikt om bewust aan de slag te gaan met het
ervaren van innerlijke rust.
Deelname: € 24,50. Aanmelden via de het agenda-item bij de betreffende
datum op onze website.

Woensdag 30 september, 19:00-20:30 uur
Samen in gesprek over Goed Slapen en Positieve
Gezondheid

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid,
die nieuwe inzichten oplevert. Bij de lezingen ligt het
accent niet op de ziekte, maar juist op wat mensen zelf
kunnen doen. Veerkracht, eigen regie en alles wat jouw leven
betekenisvol maakt. We trappen af met een thema van grote waarde voor
iedereen: goed slapen. Duik met een deskundige in het waarom en het hoe.
GRATIS. Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl (zoek hier het
betreffende evenement).
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Woensdag 23 september, 10:15 - 11:00 uur
Peuterbieb Speciaal op locatie | Een ijsje eten met
IJssalon Fantastico (1,5 - 4 jaar)

WO

30

Woensdag 30 september & 14 oktober, 15:00 - 16:30 uur
Kidz Science presenteert: Workshop podcast maken
tijdens de Kinderboekenweek (8+)

14|10 Tijdens het KinderBoekenWeek-thema: ‘En toen?’ kijken we

niet alleen naar het verleden, maar stiekem ook al vooruit
naar (nieuwe) technologie. Wat is een podcast nu eigenlijk
precies? Tijdens deze twee kennismakingsworkshops leer je er
alles over en ga je ook zelf lekker aan de slag.
Deelname: € 5,- voor twee workshops.
Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl (zoek hier het betreffende
evenement).

Onze vaste (twee)wekelijkse spreekuren (Taalhuis, BoekStartcoach,
Dementie enzovoort) vind je op onze website.
Wij helpen je graag op weg in het Huis van Informatie. Bij onze
(twee)wekelijkse spreekuren kun je terecht met allerlei soorten vragen:
lezen & schrijven | rekeningen & financiën | juridisch | digitaal
Kijk op de agenda van onze website voor meer informatie
over de spreekuren, of haal de folder op bij de Stadsbibliotheek.
Woensdag 2 september,
14:00 - 16:00 uur
Speeltuin Ôs Blie Riëk in Blerick
Woensdag 16 september,
15:00 - 16:00 uur
Speeltuin Hagerweike in Venlo-Zuid

GRATIS.
Aanmelden is
niet nodig, maar
we houden altijd
rekening met de
corona-maatregelen.

BieBies Bus gaat
‘terug in de tijd’
Hoera, BieBies Bus gaat weer rijden, en
heeft een special thema dit keer.
We brengen geschiedenis tot leven en
ontdekken werelden van vroeger. Hoe is
de aarde ontstaan? En wat gebeurde er
tussen toen en nu? Hoe was het bij de
dino’s en de ridders?
Elke keer doen we een andere activiteit:
lezen, tekenen, spelletjes, bouwen…
Misschien ga je zelfs wel een eigen boek
maken! Laat je maar lekker verrassen,
want bij BieBies Bus heb je altijd veel lol
en plezier.

©Foto: Angeline Swinkels

De zomer wordt langzaam herfst. Maar met een ijsje in het
zonnetje zitten is altijd een goed idee. Wie wil dat nou niet?
Samen sluiten we de zomer Fantastico af!
GRATIS. Aanmelden kan uiterlijk tot 22 september via:
peuterbieb@bibliotheekvenlo.nl
IJssalon Fantastico, Werf 5 in Venlo (Maasboulevard).

ACTIVITEITEN
OKTOBER 2020
VOLWASSENEN
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Woensdag 7 oktober, 20:00 - 21:30 uur
Een kijkje achter de schermen in het ‘nieuwe’
Ald Weishoes

Het kan geen Venlonaar ontgaan zijn; het Ald Weishoes
(anno 1611) staat in de steigers. Het pand wordt
grootschalig gerenoveerd en teruggebracht naar zijn oude
functie als stadsherberg. Hoe gaat dat eruit zien en hoe blijft
het monumentale deel in ere? Projectleider Marco Baetsen
en architect Joost Reijnen lichten met behulp van archiefmateriaal
alvast een tipje van de sluier op. Een sneak (p)review dus!
GRATIS. Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl (zoek hier het
betreffende evenement).
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Woensdag 7 oktober, 4 november, 2 december,
6 januari 2021, 3 februari 2021, 3 maart 2021,
7 april 2021 | 19:30 - 21:00 uur
Gevorderden-cursus Genieten van Poëzie

Zoals je van een schilderij of muziekstuk alles mag vinden,
zo is dat ook van bij een gedicht het geval. Het blijft boeiend
om van elkaar te horen waarom iets je aanspreekt of niet, of
waarom je getriggerd wordt om het nog eens te lezen. Tijdens elke
bijeenkomst staat het werk en leven van één dichter centraal.
Deelname: € 37,50 voor de hele cursus inclusief materiaal.
Aanmelden graag vóór 30 september via: info@bibliotheekvenlo.nl
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Woensdag 14 oktober, 20:00 - 21:30 uur
Lezing tijdens de Maand van de Geschiedenis over
Leiderschapsstijlen

Wat maakt een leider machtig? Waarom volgen we vaak
onbewust iemand die domineert? En hoe kunnen wij zelf
krachtig leiderschap uitstralen? Met bekende voorbeelden
uit de geschiedenis, waaronder Plato en Macchiavelli, probeert
Mattie Peeters van De Denkerij antwoorden te vinden.
Ticket: €5,- inclusief een kopje koffie of thee.
Aanmelden (via): www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl (zoek hier het betreffende evenement).
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Vrijdag 16 oktober, 09:30 - 11:30 uur
Walk & Talk | Werken in de sector Zorg & Welzijn

Op zoek naar werk? De zorg- en welzijnssector biedt veel
mogelijkheden. Tijdens deze Walk & Talk is Emile van
Mullekom (Zorg aan Zet) bij ons om hier alles over te
vertellen. Te gast zijn ook enkele zorgmedewerkers die
laten zien welke stappen zij hebben gezet om aan de slag
te gaan.
GRATIS. Aanmelden via: info@bibliotheekvenlo.nl

Vrijdag 16 oktober, 11:00 - 13:00 uur
Creëer samen nieuwe verhalen in het Schrijfcafé

Inspiratie nodig om meer of beter te schrijven? Kruip op
deze ochtend in de pen. Judith van Weel van TAALjuweel
schotelt je prikkelende opdrachten voor om jouw creatieve
(schrijf)brein de vrije loop te laten.
Deelname: € 14,50 inclusief 2 consumpties.
Aanmelden via info@taaljuweel.nl

Woensdag 21 oktober, 18 november, 16 december,
20 januari 2021, 17 februari 2021, 17 maart 2021 en
21 april 2021 | 19:30 - 21:00 uur
Beginnerscursus Genieten van Poëzie

Er zijn veel smaken in het uitgestrekte ‘poëzielandschap’.
Deze beginnerscursus laat jou ontdekken op welke manier
poëzie bij jou kan passen. Samen met de andere cursisten
worden gedichten gelezen en besproken.
Leidraad is het boek Olijven moet je leren lezen van Ellen Deckwitz.
Deelname: € 37,50 voor de hele cursus.
Aanmelden graag vóór 30 september via: info@bibliotheekvenlo.nl
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Vrijdag 23 oktober, 13:15 - 16:30 uur
Basisworkshop Mindfulness en Meditatie

“Zoveel gedachten zweven in mijn hoofd; ik raak zo snel
afgeleid; kon ik maar wat beter slapen” Herkenbaar? In
deze boeiende en tevens ontspannen workshop krijg je
handvatten aangereikt om bewust aan de slag te gaan met
het ervaren van innerlijke rust.
Deelname: € 24,50.
Aanmelden via de het agenda-item bij de betreffende datum op onze website.

Vrijdag 23 oktober, 20:00 - 22:00 uur
Venlo Leest met Abdelkader Benali en Mark Verheijen
tijdens de Maand van de Geschiedenis

Abdelkader Benali - dit jaar essayist voor de Maand van de
Geschiedenis - is een veelzijdig, alom bejubelde schrijver
(bekend van o.a. Bruiloft aan Zee).
Vanavond is hij bij ons en wordt hij vergezeld door columnist en
politicus Mark Verheijen. Verheijen maakte voor zijn boek een
reis door het ‘verdeelde’ Amerika en werpt alvast een blik vooruit
op de verkiezingen in november. Interview: Frans Pollux.
Prijs ticket: € 10,00 / € 8,- voor Bibliotheekleden.
Aanmelden via de balie van de Stadsbibliotheek of Boekhandel Koops of met
de Koops Readr App.
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Donderdag 29 oktober, 19:30 - 21:30 uur
Een avond voor ouders van kinderen met
leesproblemen

Tijdens deze avond zul je ervaren hoe het voor een kind
kan zijn om dyslexie te hebben, je leert alles over het
Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek en tevens schuift er
een professional aan om uitleg te geven over het vaststellen
van een diagnose en een stuk begeleiding bij dyslexie.
Deelname € 5,Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl

Vooraankondiging

WAT GEBEURT ER ALS
IK DONOR WORD?
Dit najaar organiseert de Bibliotheek Venlo in
samenwerking met VieCuri een interactieve
bijeenkomst met gastsprekers om mensen
te informeren over de nieuwe donorwet.
Houd voor deze bijeenkomst onze agenda en
aankomende activiteitenkalender in de gaten.
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Donderdag 1 oktober, 09:30 - 10:30 uur
Babybieb Speciaal | Babymassage
(voor baby’s van 0-6 maanden)

Deze speciale editie van de Babybieb is in het bijzonder
bedoeld voor ouders met baby’s van 0 tot 6 maanden.
Myriam Gooren (Klein en Puur) schuift aan om je kennis
te laten maken met babymassage. Dit is een fijne manier om
contact met elkaar te maken en heeft een positieve werking op
het welzijn van je kindje, zoals bij het slapen en de spijsvertering.
Ontdek het samen.
Deelname: € 5,-.
Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl (zoek hier het betreffende
evenement).
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Woensdag 7 oktober, 13:30 - 15:00 uur OF 15:30 - 17:00 uur
Ranja met … je handen in de klei! (6+)

Tijdens deze Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen de geschiedenis tot leven.
Bij Keramiekcentrum Tiendschuur gaan we met de handen
in de klei en leren we alles over een echte ambacht van
vroeger: pottenbakken.
Wat we gaan maken? Dat blijft nog een verrassing.
Deelname: € 7,50.
Aanmelden via: www.bibliotheekvenlo.eventbrite.nl (zoek hier het betreffende
evenement).
Keramiekcentrum Tiendschuur, Kasteellaan 8 in Tegelen.

Woensdag 21 oktober, 10:00 - 11:15 uur
Peuterbieb Speciaal | Naar de bios met CityCinema
(voor kinderen van 1,5 - 4 jaar)

Deze Peuterbieb Speciaal mag je niet missen! We gaan
samen op bezoek bij een echte bioscoop. We leren eerst iets
over de bioscoop en dan zoeken we een plekje in de zaal.
Vervolgens dimmen we de lichten een beetje, want natuurlijk
genieten we ook nog van een leuke (korte) film.
Ticket: € 5,- per volwassene en per kind (inclusief film + glaasje ranja of koffie/
thee). Verkrijgbaar via City Cinema of via hun website: www.citycinema.nl
CityCinema Venlo, Picardie 33, 5911 BW Venlo.

(TWEE)WEKELIJKSE ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD | IN HET KORT
Babybieb (voor baby’s vanaf 6 maanden)
Donderdag | 15, 29 oktober | 11:00 - 11:30 uur
GRATIS. Aanmelden: info@bibliotheekvenlo.nl
Voorleesuurtje en Knutselen (4-7 jaar)
Kijk voor actuele
informatie over de
Voorleesuurtjes op
onze website.
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Peuterbieb (2-5 jaar)
Woensdag | 16 en 30 september |
7, 14 en 28 oktober | 10:15 - 10:45 uur
NIEUW! Vrijdag | 4, 11, 18 en 25 september
2, 9, 16, 23 en 30 oktober | 10:15 - 10:45 uur
GRATIS.
Aanmelden via:
peuterbieb@
bibliotheekvenlo.nl

Van maandag tot en met vrijdag
ben je tussen 13:00 en 17:00 uur
met al je vragen welkom bij
onze Informatieservice.

Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud en kunnen
wijzigen in verband met
de corona-ontwikkelingen.
Raadpleeg voor actuele
informatie altijd de agenda
op onze website.
Tenzij anders vermeld
vinden de activiteiten plaats
in de Stadsbibliotheek.

