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BiblioNu en bestuurder uit elkaar
In onderling overleg hebben BiblioNu en bestuurder Jimmy Hendriks besloten om per 1 februari 2019
afscheid van elkaar te nemen. De aanleiding is een verschil van inzicht over het herstelplan voor de
bibliotheek in Venray. Meer informatie hierover leest u op onze website.

Hulp bij belastingaangifte
Komende weken krijgt u bericht van de Belastingdienst over uw
belasting aangifte. Kom naar de Bibliotheek als u hulp nodig heeft!
Ook als u geen lid bent. In de bibliotheek Horst helpen ondersteuners
van de Belastingservice Horst bij de aangifte van de
inkomstenbelasting en het aanvragen en controleren van toeslagen. In
de bibliotheek Venray helpen vrijwilligers van Synthese. Meer
informatie leest u op onze website.

Cursus Digisterker groot succes
In vier bijeenkomsten van twee uur wordt er geoefend met verschillende websites van de
overheid, zoals mijnoverheid en de toeslagensite van de belastingdienst. De reacties na afloop
zijn heel positief: “Ik heb nu meer durf om ergens op te klikken”, en “Ik hoef niets maar aan
mijn man te vragen nu ik de cursus gedaan heb”. Ook de heldere uitleg van presentaties en
werkboek worden erg gewaardeerd. En, ook heel belangrijk: men vond het een gezellige cursus.
“Je kon jezelf zijn”. Een nieuwe cursus Digisterker start op 7 maart. Aanmelden is mogelijk via
info@biblionu.nl Meer informatie via www.biblionu.nl/cursussen.html

Pak die korting
Ook in 2019 profiteert u met uw
bibliotheekpas van voordeel bij
de Schouwburg Venray. Voor de
voorstellingen De Waarheid op 2
februari en Turks Fruit op 11
april ontvangt u 10% korting.

Handige tips bij je
zoektocht naar werk
Kom naar de Walk&Talk op
dinsdag 5 februari in Venray.
Leer van en met elkaar
middels pitches, tips en
antwoorden op ieders
hulpvragen. Deelname is
gratis. Aanmelden via
mpeeters@biblionu.nl

Expositie schilderijen
Werk van Miek LucassenDerix is van 15 februari t/m
15 maart te zien in de
Bibliotheek Horst. Miek maakt
stillevens en portretten en
schildert graag buiten in de
natuur.

Valentijnskaart voor Gilbert
In Tanzania wordt gedacht dat mensen met albinisme magische
krachten hebben. Hun lichaamsdelen zouden je gezond maken of
geluk en rijkdom brengen. De gevolgen zijn groot. Kinderen worden
ontvoerd en het komt zelfs voor dat een arm of been wordt afgehakt.
De 20 jarige Gilbert heeft ervaren hoe het voelt niet veilig te zijn. Hij
geeft nu in Tanzania voorlichting zodat het geweld tegen kinderen met
albinisme ophoudt. Vanaf woensdag 13 februari 14.00 tot 16.00 uur
start Amnesty International een Valentijnsactie. Doe mee en stuur
Gilbert een kaartje.

En verder in februari
Maandag 4: Tablet café in Venray van 15.00 tot 17.30 uur
Dinsdag 12: Inloop Natuurlijk Gezond in Horst van 10.00 tot 13.00 uur
Maandag 18: Dementheek café in Venray van 14.00 tot 16.00 uur
Maandag 18: Inloop Natuurlijk Gezond in Venray van 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 24: Tablet café in Horst van 10.00 tot 13.00 uur
Donderdag 28: Taalcafé in Venray van 13.00 tot 14.30 uur

.
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.

