Wie wordt de winnaar van 2018?
Gratis kaartjes verkrijgbaar bij de schouwburg
Stem mee voor de Cultuurprijs
Vijf organisaties, waaronder de bibliotheek, hebben een persoon of organisatie genomineerd voor
de Venrayse Cultuurprijs. Op zaterdag 29 december kiezen een onafhankelijke vakjury en niet te
vergeten het publiek de winnaar. Na de uitreiking wordt de avond en het jaar feestelijk
afgesloten. U bent van harte welkom.

Win jij het Boekstart verrassingspakket?
BoekStart, het voorleesprogramma voor baby’s en kleuters, bestaat
10 jaar. Dit moet gevierd worden! Bij inschrijving van je baby als lid
van de bibliotheek ontvang je een BoekStartkoffertje. In één koffertje
zit een gouden wikkel verstopt. De gelukkige vinder ontvangt een leuk
verrassingspakket!
Voorlezen aan baby's en peuters versterkt de band tussen ouder en
kind en is goed voor de taalontwikkeling. Boekstart is een
samenwerkingsproject tussen bibliotheek, gemeente en
consultatiebureau.

Vilt workshop

Expositie Nativitas

Schrijven als hobby?

Zin in een leuke knutselmiddag?
Op vrijdag 28 december
verzorgt Lilian Verspaget van
14.30 - 17.00 uur in de
vestiging Venray een
viltworkshop voor kinderen.
Kosten 2,50 euro. Aanmelden
via info@biblionu.nl

Nativitas ondersteunt de
opbouw en het onderhoud van
de kindertehuizen van mama
België op Flores en zamelt
geld in. Opening op vrijdag 7
december om 17.00 uur. De
expositie is te bekijken tot en
met 11 januari in Horst.

Hulp of advies nodig bij uw
manuscript of op zoek naar
een uitgever die meedenkt?
Op woensdag 12 december
beantwoordt Bullseye
Publishing in de vestiging
Venray alle vragen aangaande
schrijven of uitgeven.

Kom naar het verteltheater

Expositie vilt

Expositie Seniorservice

Judith en Claudia nemen je mee
in de leukste verhalen. Schuif
gezellig aan. Iedereen is
welkom! Woensdag 12
december van 14.00 – 16.00
uur in Venray.

Lilian Verspaget exposeert
exclusieve, handgemaakte
viltwerkstukken. Kleurrijke
hoeden, hoofdbanden, shawls
en jasjes zijn in december te
zien in de bibliotheek Venray.

Diverse werkstukken gemaakt
met potlood, stiften, inkt,
pastelkrijt, aquarel- acryl- of
olieverf zijn in december te
zien in de vestiging Venray.

MijnOverheid.nl? Hoe
werkt dat eigenlijk?

Pak die korting

Verlanglijstjes maken

Ook in december profiteert u
met uw bibliotheekpas van
voordeel bij de Schouwburg.
Voor de voorstellingen De
Notenkraker en Kruistocht in
Spijkerbroek krijgt u 10%
korting.

Niet voor de Sint, maar voor
uzelf! Log in op onze site en
kies in uw persoonlijke menu
voor de optie "Mijn
verlanglijst". En alle losse
briefjes kunnen voortaan de
prullenbak in.

Zelf een DigiD aanmaken of de
websites van de Belastingdienst
of de gemeente raadplegen?
Niet iedereen is hier even handig
in. Herkenbaar? Volg dan de
cursus Digisterker bij de
bibliotheek.

En verder
Maandag 3 december: Tablet café in Venray van 15.00 tot 17.30 uur
Dinsdag 11 december: Inloop Natuurlijk Gezond in Horst van 10.00 tot 13.00 uur
Maandag 17 december: Dementheek café van 14.00 tot 16.00 uur in Venray
Maandag 17 november: Inloop Natuurlijk Gezond van 13.00 tot 17.00 uur in Venray
Donderdag 27 december: Taalcafé van 13.00 tot 14.30 uur in Venray
Zaterdag 29 december: Tablet café van 10.00 tot 13.00 uur in Horst

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.

