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Wie dit leest kan helpen
1 op de 5 Limburgers heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of computeren. Iedereen kent
iemand. Wil jij helpen? Kijk op wieditleest.com

Feestelijke aftrap taalakkoord
Met de ondertekening van het Taalakkoord door de zes partijen van de kerngroep (BiblioNu,
Synthese, Gilde Educatie, Stichting Lezen & Schrijven, gemeente Venray, gemeente Horst aan de
Maas) werd het sein groen gegeven om nog meer werk te maken van het terugdringen van
laaggeletterdheid.
Het Taalakkoord richt zich op de aanpak van laaggeletterdheid onder inwoners van Horst aan de
Maas en Venray. Uit onderzoek blijkt dat beide gemeenten kampen met een hoog percentage
inwoners dat grote moeite heeft met lezen en schrijven. Dit vormt in veel gevallen een
belemmering om volwaardig mee te doen in de samenleving. Daarnaast loopt deze doelgroep
grotere gezondheidsrisico’s en is er een grotere kans op schuldenproblematiek. Met onze aanpak
willen we eraan bijdragen dat inwoners volwaardig mee kunnen doen.
Meer informatie op onze website.

Workshop muziektherapie

Match doet meer

Hooggevoelige kinderen

Ervaar door middel van diverse
werkvormen hoe muziek kan
helpen bij o.a.
concentratieproblemen.
Woensdag 12 februari van 19.30
tot 21.30 uur in de vestiging
Horst. Aanmelden voor de gratis
workshop via
info@maivanderbeele.nl

Vragen over vrijwilligerswerk?
Match zoekt en helpt, deelt en
verbindt tussen vraag en
aanbod. Iedere maandag is er
spreekuur van 13.00 - 14.00
uur in de bibliotheek Venray.

Wat kan hooggevoelige
kinderen helpen om indrukken
en prikkels te verwerken? En
wat kun je als ouder of
leerkracht daarin betekenen?
Workshop verzorgd door Lea
Hendriks op 11 februari vanaf
19.30 uur in de bibliotheek
Venray. Kosten € 7,50 p.p.
Kijk op de website voor
aanmelden.

Carnavalsportretten

De winnaars zijn bekend

Geslaagd dialoogcafé

Het is weer bijna Carnaval. Kom
alvast in de stemming met de
foto's die Ton Sieben genomen
heeft tijdens de laatste drie
Horster parades. Van 7 februari
tot en met 2 maart te zien in
Horst.

Jette Denissen van
basisschool De Klimboom en
Senna Conejo van basisschool
De Kruudwis hebben de
felbegeerde titel gewonnen bij
de lokale Venrayse ronde van
de voorleeswedstrijd. Ze
stromen door naar de
regionale ronde op 19 februari
in Nieuw-Bergen.

9 burgers uit de gemeente
Venray bespraken de
toekomst van de bibliotheek.
Als ideeën kwamen naar
voren om jeugd en jongeren
d.m.v. een dialoog meer te
betrekken bij de bibliotheek
en om de Venrayse burgers te
betrekken bij de mogelijke
herinrichting van het
bibliotheekpand. De dialoog
werd georganiseerd door
Dialoog in Venray.

Elevatorpitch centraal bij Walk&Talk
Tijdens elke sollicitatie wordt gevraagd: ‘vertel eens wat over jezelf’.
Met de juiste voorbereiding heb je een vloeiend en passend antwoord
paraat. Bij een elevator pitch presenteer je jezelf op een enthousiaste
manier aan je gesprekspartner. Je leert zelfverzekerd te verwoorden
wie je bent, waar je goed in bent en wat jij voor de ander kan
betekenen.
Kom naar de workshop van Brigitte van Beek van Moed loopbaantraining op dinsdag 4 februari in de vestiging Horst. Aanvang
9.30 uur.

Huismuis gaat van start in Venray
Op woensdag 4 maart is het zover. Kinderen van vier tot twaalf jaar van alle nationaliteiten zijn
van harte welkom om met elkaar al spelend te leren. Het aandachtspunt is: Taal en sociale
redzaamheid. Tevens is de Huismuis bedoeld als een ontmoetingsplek voor ouders. Loop
vrijblijvend binnen. Aanmelden is niet nodig.
Ook in Horst is wekelijks op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur Huismuis.

Aangepaste openingstijden
Met Carnaval is BiblioNu op maandag 24 en dinsdag 25 februari gesloten.
Wegens systeemonderhoud is de publiekscatalogus van 22 februari t/m 26 februari uit de lucht.
Het is hierdoor niet mogelijk om via onze website in te loggen via "Mijn menu", materialen te
reserveren of te verlengen. Onze excuses voor het ongemak.

Vrouwen van Venray
De hele maand februari is er een presentatie te zien over belangrijke
vrouwen in de geschiedenis van Venray. Elk van de 7 banners in de
Bibliotheek Venray toont een vrouw die een bijzondere rol heeft
gespeeld of die symbool heeft gestaan voor een grotere groep
vrouwen met een bepaalde functie.

Wat is er nog meer te doen in februari
3 februari 15.00 - 17.30 uur tabletcafé Venray
22 februari 10.00 - 12.30 uur repaircafé in Horst
29 februari 10.00 - 13.00 uur tabletcafé Horst
Elke donderdag van 13.00 - 14.30 uur taalcafé in Venray.

.

