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Februari
Blijven lezen dankzij de afhaalbieb

Afhaalbibliotheek
Zolang we vanwege de corona maatregelen nog gesloten zijn, kunnen
we u van dienst zijn met de afhaalbieb. Materialen kunnen zo toch
geleend en weer teruggebracht worden. Daarvoor kunt u op onze
website een aanvraag doen. Niet handig met de computer? Bel ons
dan en maak uw wensen kenbaar.
Vestiging Venray: (0478) 58 19 70 en vestiging Horst aan de Maas:
(077) 398 23 39.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij
Op 1 maart start de training Digisterker. Voor iedereen waarvoor het
niet even vanzelfsprekend is om via de computer zaken te regelen
met de overheid. In 3 bijeenkomsten worden de websites van o.a. de
belastingdienst, de gemeente en mijnoverheid behandeld. In een
kleine groep en met voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De
cursus is op 1, 8 en 15 maart van 9:30 tot 11:30 uur in de bibliotheek
Venray. Er wordt een bijdrage gerekend van € 20,00 voor het
cursusboek. Vooraf aanmelden via de activiteitenshop.

Webinar: Introductie in hooggevoeligheid
Interactieve lezing van Jolie Ballhaus over het beter begrijpen en
begeleiden van gevoelige kinderen. Wat is hoogsensitiviteit nou
precies? Hoe werkt het? En hoe kun je je kinderen hierin begeleiden.
Op 10 februari van 10:00 tot 11:00 uur. I.s.m. de Bibliotheek
Eindhoven. Prijs niet leden: € 7,50, leden € 6,00.
Jolien Ballhaus is een HSP coach & trainer. Zij helpt ouders en
professionals om gevoelige kinderen beter te begrijpen en te
begeleiden. Met als doel kinderen te laten stralen, met plezier, kracht
en vertrouwen in zichzelf.

Webinar: Is je boek een film waard?
In deze workshop gaan we kijken welke boeken verfilmd worden en waarom. Wat zijn de
overeenkomsten en de verschillen tussen een goed boek en een goede film? Kun je op basis van
technieken die scenario-schrijvers gebruiken je boek verbeteren? Deze en nog veel meer vragen
over de raakvlakken tussen boeken en films komen aan bod tijdens de schrijfworkshop van Maria
Genova, schrijfster van het boek ‘Hoe schrijf je een bestseller’. Inclusief tips hoe je zelf een
filmscenario op basis van je eigen boek kunt schrijven. Dat kun je vervolgens gebruiken voor het
maken van een low-budget filmtrailer gebaseerd op je boek, altijd leuk voor social media.
Donderdag 11 februari van 20:00 - 21:30 uur. Kosten voor leden € 6,00, voor niet-leden € 7,50.
Aanmelden kan via de activiteitenshop.

Webinar: Books on Tour: Vriendschap
In tijden van lockdown en beperkte sociale contacten moeten we onze vriendschappen al een
jaar lang voornamelijk digitaal onderhouden. Hoe gaan we daarmee om en wat zijn de gevolgen?
Komt de waarde van vriendschap onder druk te staan of juist niet? In de Bibliotheek Eindhoven
ontvangt Diederik Samwel auteur/filosoof Stine Jensen, schrijver/journalist Toine Heijmans en
Iris Penning, stadsdichter van Eindhoven. Het programma is te volgen via een livestream. Je
ontvangt van te voren je persoonlijke livestreamlink. Je kunt de opname na afloop nog 14 dagen
terugkijken. De inschrijving sluit op donderdag 18 februari om 12.00 uur. Het webinar is 18
februari van 20:00-22:00 uur.

Lezing Anne van den Dool
Op 25 februari vertelt Anne in de bibliotheek Venray over haar tweede
roman "Vluchthaven. familieleed binnen meerdere generaties.
Wanneer de Indonesische echtgenoot van haar grootmoeder overlijdt,
reist Hannah af naar zijn geboorteland om beter te begrijpen wie deze
getraumatiseerde man was. Was hij echt liever daar dan hier, liever
dood dan in leven? Zo onderneemt Hannah een eenzame zoektocht
naar geluk, die vele vormen aanneemt, en die laat zien dat we elkaar
soms pas na de dood beter begrijpen. Aanvang 19.30 uur. Toegang €
7,50 voor leden en € 10,00 voor niet leden.
Aanmelden kan via de activiteitenshop op biblionu.nl

Walk&Talk
Lifecoach Lydia Jeuken geeft tips over het vinden van de balans in je
leven en het maken van de juiste keuzes. Onder het genot van een
gratis kopje koffie of thee kunnen werkzoekenden van gedachten
wisselen over hun zoektocht naar werk. Dinsdag 2 maart van 9:30 tot
11:30 uur in de bibliotheek Horst. Vooraf aanmelden via de
activiteitenshop.
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