VASTE
ACTIVITEITEN
in onze Bibliotheek

(TWEE)WEKELIJKS

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

Babybieb

De Babybieb is een momentje samen met je baby waarin we aan
de hand van leuke activiteiten met babyboekjes, materialen en
liedjes aan de slag gaan. Vanaf dag één luisteren baby’s naar
je stem en dat is tijdens de Babybieb dan ook je instrument.
Nieuwsgierig of vol vragen? Kom een keer langs.
Stadsbibliotheek, STEK | 3 september t/m 1 oktober en
5 november t/m 10 december
Dinsdag | 11:00 – 11:30 uur

Computerspreekuur van Seniorweb
in de Bibliotheek

Vragen over je digitale apparaat? De vrijwilligers van Seniorweb
zitten klaar om je te ondersteunen bij kleine problemen op je
computer, laptop, tablet of met je smartphone. Ook kun je hier
tips en informatie krijgen over (computer)cursussen, workshops
en de diensten van Seniorweb. Loop gerust binnen.
De Bibliotheek in Blerick | Oneven weken
Dinsdag | 10:00 – 12:00 uur

De Bibliotheek in Velden | Oneven weken
Dinsdag | 09:30 – 11:30 uur
De Bibliotheek in Tegelen | Wekelijks
Donderdag | 10:00 – 12:00 uur

Peuterbieb

Lekker ongedwongen met je kleintje genieten van
prentenboekjes, verhaaltjes, liedjes zingen.
Kortom: samen mooie momenten delen!
Stadsbibliotheek | Wekelijks
Woensdag | 10:15 – 10:45 uur

De Bibliotheek Tegelen | Oneven weken
Woensdag | 10:15 – 10:45 uur

Voorleesuurtje en Knutselen

Lekker aanschuiven voor een voorleesverhaal,
natuurlijk gevolgd door een leuke
knutselactiviteit!
Stadsbibliotheek | Wekelijks
Woensdag | 14:30 – 15:30 uur
Zaterdag | 11:00 – 12:00 uur

De Bibliotheek Tegelen | Oneven weken
Woensdag | 14:30 – 15:30 uur

Huis van de Wijk De Witte Kerk in Venlo-Noord |
Wekelijks vanaf vrijdag 22 september | 14:30 – 15:30 uur

Spreekuur Hulp bij Dementie in
Geheugenhuis ‘Voor ik het vergeet’

‘Voor ik het vergeet’ is een informatie- en ontmoetingscentrum
voor mensen met geheugenproblemen en hun omgeving.
Ben je mantelzorger, buur, familielid of op heb je -op welke
manier dan ook- te maken met dementie of geheugenklachten?
De medewerker van Hulp bij Dementie zit tijdens dit spreekuur
klaar om je vragen te beantwoorden.
Stadsbibliotheek | Oneven weken
Donderdag | 14:00 – 15:30 uur

Venlo Mediteert | Groepsmeditatie

Een ontspannen en opgeruimd eind van je (werk)week krijg
je met de groepsmeditatie in de Stadsbibliotheek.
Voor deze sessies wordt enige meditatie-ervaring gevraagd.
Aanmelden via: venlo.mediteert@gmail.com.
Stadsbibliotheek | Wekelijks
Vrijdag | 18:00 – 18:30 uur

Kijk voor actuele openingstijden en meer informatie
over de activiteiten op www.bibliotheekvenlo.nl en
neem onze maandkalender mee.

Vragen? Wij helpen je verder
• Gebruik e-reader, smartphone of tablet?
• Tips om succesvol te solliciteren?
• Beter leren lezen en schrijven?
• Een DigiD aanvragen?
• In contact komen met andere mantelzorgers?
Met deze -en vele andere- vragen helpen onze
medewerkers van de Informatieservice je graag
verder.
Elke maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en
17:00 uur in de Stadsbibliotheek. Deze service is
gratis en (meestal) zonder afspraak.
Vragen over specifieke onderwerpen?
Tijdens de volgende spreekuren ben je ook
van harte welkom.
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Maandag tot en met vrijdag
van 13.00 - 17.00 uur

SPREEKUREN:

Taalhuis en Taalpunten

Het Taalhuis en 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. Voor meer informatie: taalhuis@bibliotheekvenlo.nl
Taalhuis Venlo in de Stadsbibliotheek:
Wekelijks | Maandag | 14:00 – 16:00 uur
Wekelijks | Dinsdag | 14:00 – 16:00 uur
Wekelijks | Donderdag | 15:00 – 17:00 uur

Nieuwe locatie vanaf 2 september:
Taalpunt Tegelen in het Tegels Informatie Punt
(Kerkstraat 2A, Tegelen):
Wekelijks | Maandag | 14:00 – 16:00 uur
Taalpunt Blerick in Boulevard Hazenkamp:
Oneven weken | Dinsdag | 09:00 – 11:00 uur

Informatie- en Adviespunt

Hier kun je vrijblijvend binnenstappen met vragen over welzijn, zorg,
werken en wonen. Samen bekijken jullie welke mogelijkheden bij de
vraag of het probleem passen. De vrijwilligers zijn bekend met het
netwerk van voorzieningen en hulpverleners in Venlo. Zo nodig helpen
ze met een verwijzing of een aanvraag voor professionele hulp.
Stadsbibliotheek
Oneven weken | Donderdag 15:00 – 17:00 uur

Spreekuur Erfrecht

Niet-alledaagse vragen waar je misschien wél een antwoord op zoekt.
“Wat is erfrecht precies? Waaraan moet ik denken bij het opstellen van
een testament? “Wie regelt mijn zaken als ik het niet meer zelf kan?”
Schroom niet en stel ze tijdens dit inloopspreekuur.
Stadsbibliotheek | Wekelijks
Dinsdag | 14:00 – 16:00 uur

Financieel Spreekuur

Heb jij financiële vragen? Bijvoorbeeld over wie je kan helpen bij het
invullen van (belasting)formulieren? Of misschien kun je advies
gebruiken bij het maken van je inkomsten - en uitgavenoverzicht?
Wees welkom op het financieel spreekuur.
Stadsbibliotheek | Wekelijks
Donderdag | 15:00 – 17:00 uur
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Juridisch Spreekuur

Soms krijg je te maken met vragen over wetten en regels, die je graag
aan een specialist zou willen voorleggen. Vragen over bijvoorbeeld
strafrecht, wonen en werken, familierecht of letselschade.
Stel ze tijdens het juridisch spreekuur en maak jezelf wegwijs.
Stadsbibliotheek | Wekelijks
Donderdag | 15:00 – 17:00 uur

Ondernemersspreekuur

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
Stadsbibliotheek
Vrijdag | 09.00 – 12.00 uur (Op afspraak)
Vrijdag | 18:00 – 18:30 uur

Architectenwinkel

Heb je toekomstplannen en borrelen er vragen op over bijvoorbeeld
verbouwen of herinrichten? Stel ze tijdens dit spreekuur.
De medewerkers zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden en
je eventueel verder op weg te helpen.
Stadsbibliotheek
Zaterdag | 10:00 – 12:00 uur (Op afspraak)

Vragen over de websites van de overheid?
Wij helpen je verder.
www.bibliotheekvenlo.nl

