Zomeractiviteit voor kinderen
Kom naar de bibliotheek Horst!
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Zomeractiviteit voor kinderen
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom op 16 augustus in de
bibliotheek Horst om mee te doen aan een gratis lees-doebijeenkomst. Boeken van Jacques Vriens, bekend van onder andere
het boek "Weg uit de Peel' staan centraal.

Kickstart je carrière
Je bent een loyale medewerker, al jaren in vaste dienst. Prima salaris,
prima werk. Toch knaagt er iets. Doe je iets waar je echt blij van
wordt? En wat doe je als ineens je baan ophoudt te bestaan? HRcoach Emma Penn-de Kleer laat je in dit webinar zien hoe je het heft
in eigen handen neemt. Pak zelf de regie over de toekomst van je
loopbaan en volg deze gratis cursus van de maand bij de online
bibliotheek!

Verslavingsgedrag

Tabletcafé gaat van start

Zijn we niet allemaal een beetje
verslaafd? En hoe doorbreek je
dergelijke patronen?
Presentatie/workshop op
maandag 27 augustus in Horst
van 19.30 – 21.00 uur.
Aanmelden per mail:
aanmelden@puur-opgroeien.nl

Op maandag 3 september is
iedereen met vragen over het
gebruik van iPad of mobiel
van harte welkom van 15.30 17.30 uur in de bibliotheek
Venray.

Ademhaling en een
gezond leven
Lezing over ontgiften en
ontzuren door verminderen
van de ademhaling.
Donderdag 23 augustus van
19.30 - 21.30 uur in Venray.
Aanmelden: info@buteykoleudal.nl

Gratis oefenen voor het
theorie-examen

Leen eens een
dwarsligger

Zelfbewust de
arbeidsmarkt op

Voor scooter, bromfiets, motor
of auto met het
oefenprogramma theorierijbewijs van Theorie.nl. Met alle
mogelijke vragen uit het CBRexamen. Het programma is
gratis beschikbaar voor alle
bezoekers van de bibliotheek.

Een compleet boek in een
handzaam formaat en met
een licht gewicht. De
dwarsligger blijft
probleemloos openliggen en
kan met één hand worden
doorgebladerd. Ideaal voor op
vakantie, in het vliegtuig of
voor in bed.

Tijdens deze Walk&Talk op 4
september is Jacquelinge Bos
van Bos & Collega’s
Loopbaanadvies en Coaching
uit Tienray de gastspreekster.
Ze gaat in op dé stap vóórdat
je gaat solliciteren en
netwerken.

En verder


Dinsdag 14 augustus: BinckBank Tour in Venray. De
bibliotheek is die dag moeilijker bereikbaar.



Maandag 20 augustus: Dementheek café van 14.00 - 16.00
uur in Venray.



Donderdag 30 augustus: Taalcafé van 13.00 - 14.30 uur in
Venray.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Bibliotheek BiblioNu. Wilt u de nieuwsbrief elke week via
de mail ontvangen? Meldt u aan via onze website of vraag een van onze medewerkers.

