
ACTIVITEITEN-
KALENDER
SEPTEMBER ’21

Jouw Stadsbieb 
óók op zondag 
open!

Kunst in de bieb in september
Bart Coopmans | Kleurrijke portretten 
Een carrière in het bedrijfsleven maakte plaats voor  
meer vrije tijd en het naleven van een nieuwe passie.  
Het resultaat is een reeks figuratieve werken op doek, 
meestal portretten. 
Te zien in STEK.

Vrijdag 3 september, 14:00 - 16:00 uur
Wereldpaviljoen in Steyl
22e Literarischer Sommer 
met Christoph Peters en Rob van Essen 
Een ontmoeting tussen twee succesvolle auteurs, 
waar grenzen vervagen. Rob van Essen (NL) en Christoph 
Peters (D) gaan in gesprek over hun leven als schrijver en 
laten hun (recente) werk de revue passeren. 
Interview: Egid van Houtem
€ 10,- of € 8,- voor biebleden | 
Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl
Dit programma is onderdeel van het Duitsland Niederlande Huis.

Vrijdag 3 september, 20:00 - 21:30 uur 
Lezing Filosofische Bespiegelingen over Leiderschap 
door Mattie Peeters 
Venlose filosoof Mattie Peeters snijdt in zijn boek 
Filosofische Bespiegelingen thema’s aan die passen bij 
leven en denken vanuit een filosofische invalshoek.  
Met vandaag in de hoofdrol: leiderschap. 
€ 5,- | Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl

Zaterdag 4 september & zaterdag 25 september, 
9:30 - 13:30 uur 
Basisworkshop Mindfulness & Meditatie  
Met behulp van inspirerende opdrachten kun jij aan de slag 
met het inbouwen meer ontspanning, rust en focus in je 
leven.
€ 29,50 | Aanmelden via de agenda op onze website.

Dinsdag 7 september, 09:30 - 11:30 uur
Huis van de Wijk Glazenap in Tegelen
Dindag 14 september, 14:00 - 16:00 uur
Gemeenschapscentrum De Hamar in Belfeld 
Lezing over veilig internetbankieren
Criminelen bedenken steeds creatievere manieren om 
achter vertrouwelijke informatie te komen. Laat je niet 
oplichten en bankier veilig! Een lezing in samenwerking 
met de Rabobank over het voorkomen van fraude. 
GRATIS | Aanmelden via: dbors@bibliotheekvenlo.nl

Vrijdag 10 september, 10:00 - 11:30 uur
Walk & Talk: Voor jezelf starten als ZZP’er
Denk je erover om voor jezelf te beginnen? Wil je weten wat 
daar allemaal bij komt kijken en hoe je op weg geholpen 
kunt worden? Het Ondernemersklankbord Limburg en 
Starterscentrum Venlo nemen je mee in de wereld van ZZP!
GRATIS | Aanmelden via: dbors@bibliotheekvenlo.nl

Zaterdag 11 september, 11:00 - 13:30 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.
€ 35,- | Aanmelden via: info@astridrooxfotografie.nl
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Christoph Peters Rob van Essen

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven zetten we het 
onderwerp laaggeletterdheid in het licht. 
Praat erover! Het Taalhuis helpt hierbij. 
Meer informatie over het Taalhuis en de Week van 
Lezen en Schrijven vind je op: www.taalhuisvenlo.nl

Week van Lezen 
en Schrijven
Maandag 6 september 2021 tot en 
met zondag 12 september 2021

laaggeletterheid

https://www.eventbrite.nl/o/bieb-venlo-31264515295
https://www.eventbrite.nl/o/bieb-venlo-31264515295
mailto:dbors%40bibliotheekvenlo.nl?subject=
mailto:dbors%40bibliotheekvenlo.nl?subject=
mailto:info%40astridrooxfotografie.nl?subject=
https://taalhuisvenlo.nl/


PEUTERBIEB
Wekelijks | Woensdag van 10:15 - 10:45 uur
Ben jij ook zo’n fan van BieBie, BoekenBeer en ons 
enthousiaste voorleesteam? Elke woensdag trakteren zij 
ons op een heerlijk voorleesverhaal en maken we er samen 
steeds weer een feestje van. 
GRATIS!

Deze speciale momentjes wil je trouwens 
ook zeker niet missen:

Woensdag 1 september, 10:15 - 10:45 uur
Peuterbieb op een zomerse locatie
Houd onze website-agenda in de gaten en laat je verrassen!

Woensdag 1 september, 14:00 - 15:30 uur
Toneel & dansworkshop in de Annie Mg Schmidt-
week | Pluk redt de dieren (4-8 jaar)
Musicalactrice Anne van den Beuken neemt ons mee in de 
avonturen van Pluk van de Petteflet. Lukt het Pluk om de 
dieren te redden? Laten we voorlezen, dansen, zingen en 
muziek maken!
€ 3,50 | Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl

Woensdag 8 september, 10:15 - 10:45 uur
Peuterbieb bij Museum Van Bommel Van Dam
Hoera, dit kunstige museum is weer open! En wij gaan 
-jawel- voorlezen in De Duikbril, en ook zelf nog lekker 
knutselend aan de slag. 
GRATIS | Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl

Woensdag 15 september, 10:15 - 10:45 uur
Interactief Peuterconcert met 
Jelskefiederelske
Lekker samen dansen, muziek maken en 
‘smullen’ van het boek Mmm.. een taart! 
GRATIS
Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl

Woensdag 15 september, 15:00 - 16:30 uur
Kidz Science | Ontdek het Green Screen (8-12 jaar)
Aan de slag met deze magische doeken! Hoe spring je uit 
een doos die niet bestaat? En kan je zonder ruimtepak op 
de maan lopen? Ga aan de slag om de coolste foto’s en 
video’s te leren maken!
€ 3,-  | Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl

Dinsdag 14 september, 15:00 - 16:30 uur
Seniorenmatinee met Maarten Spanjer
Spanjer is schrijver, acteur en televisiemaker. Vooral bekend 
ook vanwege zijn verbondenheid met de voetballerij, waarop 
veel van zijn verhalen en programma’s gebaseerd zijn. 
Humoristisch en met een boodschap; wij verheugen ons!
€ 10,- of € 8,- voor biebleden 
Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl

Vrijdag 17 september, 10:00 - 12:00 uur
Whats your story? | Autobiografisch schrijven met 
The Insight Story
In ieder mens zit een schrijver! The Insight Story reikt 
creatieve en laagdrempelige opdrachten aan, waarmee 
je nieuw licht werpt op je eigen ervaringen. Zo krijg je al 
schrijvend inzicht in je levensverhaal.
€ 37,50 of een vijfrittenkaart: € 175,-  
(deze workshop wordt maandelijks herhaald)
Aanmelden via: info@theinsightstory.nl

Woensdag 22 september, 19:00 - 21:30 uur
Samen in gesprek over Mantelzorg en 
Positieve Gezondheid 
Mantelzorg verlenen is nobel, maar het kan je ook kwetsbaar 
maken. Gastsprekers van Groene Kruis Ledenorganisatie 
en ZorgMies geven handvatten om je veerkracht en regie te 
behouden en positief gezond te blijven.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de initiatiefgroep 
Positieve Gezondheid Venlo
GRATIS | Aanmelden via: biebvenlo.eventbrite.nl
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Kijk voor actuele openingstijden 
en meer informatie over de activiteiten 
op www.bibliotheekvenlo.nl

Stadsbibliotheek Venlo
Begijnengang 2, 5911 JL Venlo
www.bibliotheekvenlo.nl

Al onze activiteiten zijn live en in de Stadsbibliotheek, tenzij anders aangegeven.

Hé student! Jouw 
studie- of werkplek in 
de bieb reserveren? 
Op de hoogte blijven 
van toffe activiteiten 
en aanbiedingen voor 
studenten? BiebWerkt 
is er voor jou! Kijk op 
onze website voor alle 
info of scan direct hier:

Samen komen 
we verder.

In ons Huis van Informatie kun je ontwikkelen, 
leren en oefenen en helpen we je graag op weg. 
En ken je onze (wekelijkse) spreekuren en 
cursussen al? Meer informatie hierover vind je 
op onze website.
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