
 

 

Activiteiten Boekenweek 

Muziek, poëzie, voorlezen en meer... 
  

  

 

 

Muzikaal theater PYURE  

Speciaal voor de Boekenweek 2022 schreef kleinkunstenaar Jos van 

Rens de muzikale voorstelling 'Mijn eerste liefde'. In deze voorstelling 

zal Jos de ultieme versiertruc uit de doeken doen. Kom 11 April om 

19:00 naar de Bibliotheek Venray. 
 

 

 

 

 

Workshop; poëzie & natuur voor kinderen  
Op woensdag 20 april van 14:00 – 15:30 organiseert BiblioNu, in de 

Bibliotheek Venray, samen met IVN Geysteren en het Literair café 

Venray een workshop voor kinderen waar ze leren een gedicht te 

schrijven over de natuur door gebruik te maken van allerhande 

materialen. Meld je snel aan; er is plek voor max 25 deelnemers. 

 
  

 

 

Workshop; een interactieve poëziebeleving  

Tijdens deze interactieve workshop op 21 april van 19:30 tot 21:30 in 

de Bibliotheek Venray nemen Hay Freriks en Lisan Strijbosch je mee in 

de wereld van poëzie en visualiseren. Je kunt je aanmelden via deze 

link! 
 

 

 

https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=VENRAY&dli=a1a1a3efb0e021205e71e229d600a429&li=9d1d1a36987fe46cbfc53e75f6109bb3
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Hulp bij de belastingaangifte  

Zou jij graag hulp krijgen van een expert die met je meekijkt? Iemand 

die helpt bij het invullen van de aangifte. Dat kan in de Bibliotheek 

Venray op 6, 7, 14, 20, 21, 27 en 28 april tussen 13:00 en 15:00 uur. 

Maak vooraf een afspraak via onze website. 
 

 

 

 

Aniek komt voorlezen in ’t Gasthoes  

Woensdag 6 april om 15.00 uur hebben we een speciale gast die komt 

voorlezen tijdens de Voorleespret activiteit in de bibliotheek van Horst. 

De 16-jarige Aniek uit Geijsteren leest voor uit het boek ‘Ik voel een 

voet’. Aniek is al haar hele leven blind en kan prachtig voorlezen uit 

het boek met braille en voelbare plaatjes. 
  

 

 

Voorleespret; Tammie leest voor  

Een schrijver uit onze regio komt haar nieuwe kinderboek ‘Pien, uit het 

drakenei’ voorlezen! Pien neemt je mee naar de plek waar zij en haar 

drakenbroertjes en zusjes uit het ei zijn gekomen. Het kinderboek laat 

zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Alle kinderen van 3 tot 8 jaar zijn 

van harte welkom op woensdag 6 april in Venray en 13 april in Horst. 
  

 

 

Online PeuterBieb  

We blijven online voorlezen aan peuters, deze maand op 8 en 22 april 

om 10.00 uur via Zoom. Schuif je ook aan vanuit je eigen huiskamer? 

Samen met Sjors de schildpad zal er worden voorgelezen, gezongen 

en gespeeld. 
 

 

 

 

William Rutten: Focus  
Fotografie tips en belevenissen van William Rutten. Een brutale tiener 

uit een klein dorpje die op eigen kracht zijn jongensdroom waarmaakt 

en topfotograaf wordt. Verzorgd door de Schouwburg Venray. 
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Bibliotheek BiblioNu 

www.biblionu.nl | info@biblionu.nl  

Merseloseweg 59, 5801 CC VENRAY, NEDERLAND  
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