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Het boek Moppereend staat centraal
De jaarlijkse campagne is opgezet om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen
te stimuleren. Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip
Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van
mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren,
die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen
of ze met hen wil meedoen, worden allemaal
aangestoken door het gechagrijn van eend.
Ondertussen wordt het donderwolkje boven
moppereend groter en groter tot het een
‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg
je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in
de plassen en een regenboog.
Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook
worden, ooit komt er een einde aan
Verschillende groepen peuters en kleuters brengen en
bezoek aan de bibliotheek tijdens de Nationale
Voorleesdagen.
Maar iedereen is ook van harte welkom op woensdag
29 januari in de bibliotheken Horst en Venray vanaf
15.00 uur. Er is dan een interactieve
voorleesactiviteit waarbij Moppereend centraal staat.

Leren omgaan met verlies
Ingrijpend verlies kan gepaard gaan met verdriet, boosheid, verwarring. Ook kunnen fysieke
klachten ontstaan. Hoelang “mag” je verdrietig zijn? Is het normaal om ook boos te zijn? Hoe ga
je om met schuldgevoel?
Iedereen rouwt op zijn eigen manier, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Wat zijn de
kenmerken en stappen van een rouwproces, hoe kun je omgaan met eigen verlies en verdriet,
maar ook hoe kun je anderen helpen. Wat valt nog onder een “gezonde” verliesverwerking en
wanneer is het zinvol om hulp in te schakelen? Lezing op 23 januari van 19.30 uur - 21.30 uur in
Venray. Aanmelden: www.matchvoorvrijwilligers.nl

Gelukkig 2020
Directie en medewerkers van
BiblioNu wensen iedereen een
gezond en gelukkig 2020 met veel
leesplezier! Ook in het nieuwe
jaar staan we graag weer voor u
klaar.

Workshop
muziektherapie

Poëzie past op elk
moment

Ervaar d.m.v. diverse
werkvormen hoe muziek kan
helpen bij o.a.
concentratieproblemen. Op 12
februari in Horst, aanvang
19.30 uur. Aanmelden:
info@maivanderbeele.nl

Poezie past bij elke
gelegenheid, want voor elk
gevoel is een gedicht. Poëzie
verrast en verwondert, een
gedicht geeft kleur aan de
dag. In de Poëzieweek van 30
januari - 5 februari extra
aandacht voor het gedicht.

Walk&Talk met als thema vrijwilligerswerk
Martin Leenders en Huub Thijssen van Match voor Vrijwilligers gaan
dieper in op vrijwilligerswerk. Wat kan het je brengen, hoe kun je het
vinden, wat zijn de spelregels, ook omtrent het UWV. En wat kan
Match daarin betekenen? Met deze vragen als uitgangspunt zijn er
genoeg aanknopingspunten voor een interessant gesprek. De
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 januari in de vestiging Venray.
Aanvang 9.30 uur.

Venray in dialoog...
... organiseert een dialoog over de toekomst van de bibliotheek. De
hedendaagse bibliotheek is meer dan een uitleenorganisatie met een
grote verzameling boeken. In haar transitie naar een maatschappelijkeducatieve bibliotheek doet de bibliotheek meer, maar wat is dat dan?
En draagt dat bij aan de behoeften en verwachtingen van burgers en
politiek?
De dialoogtafel staat 22 januari bij de Bibliotheek Venray van 19.30
tot 21.30 uur. Deelname is gratis. Er kunnen maximaal 8 personen
deelnemen. Daarom graag vooraf aanmelden via
info@venrayindialoog.nl.

Repair Café in Horst
In de Bibliotheek Horst wordt op zaterdag 25 januari de eerste editie
van het Repar Café Horst georganiseerd. Vrijwilligers helpen
bezoekers tussen 10.00 en 12.30 uur met allerlei reparaties. Van
huishoudelijke apparaten en fietsen tot kleding en speelgoed.
Zo helpt BiblioNu mee om de afvalberg te verkleinen. Het Repair Café
zal elke vierde zaterdag van de maand gaan plaatsvinden.
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