BiblioNu wenst je een goed 2022
Ook in 2022 is BiblioNu er voor jou!
Tijdens de lockdown mogen bibliotheken open blijven. Iedereen is
welkom om materiaal te lenen of in te leveren, de krant te lezen of te
studeren. Ook het Informatiepunt Digitale Overheid en het Sociaal
Juridisch Spreekuur in de Bibliotheek Venray zijn gewoon te bezoeken.
Andere activiteiten zoals lezingen, workshops, spreekuur STAP,
voorleesuurtjes, hebben we helaas moeten annuleren. Maar gelukkig
hebben we ook online activiteiten. En als de lockdown voorbij is, bruist
BiblioNu weer als vanouds.

Live niet, online wel
In ieder geval tot 14 januari kunnen we geen live activiteiten
organiseren. Online kan dat gelukkig wel. In januari zijn er de
onderstaande webinars bij te wonen.
Ontdekken waar jouw hart ligt in je werk
Loopbaancoach Francis Chavernac-van Gompel deelt in deze gratis
online masterclass haar kennis en geeft tips.
Rudy Asibey over racisme
Ze neemt ons mee naar haar jeugd door middel van onthutsende
passages uit haar dagboek.
Webinar van Erna Charbon over Andy Warhol
Andy Warhol is een sleutelfiguur binnen de Pop Art. Hij introduceert
alledaagse consumentenproducten in zijn kunstwerken.

Nationale voorleesdagen van 26 januari t/m 5 februari
Doel: het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet
kunnen lezen.
Online voorlezen aan kleuters (4-7 jaar)
Het prentenboek van het jaar: 'Maar eerst ving ik een monster' staat
centraal op woensdag 26 januari van 15:00 tot 16:00 uur. We gaan
ook samen zingen en spelen. Wethouder Cor Vervoort van gemeente
Venray is erbij aanwezig.
Kleuters, ouders, opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd.
Mochten de coronamaatregelen versoepelen dan houden we deze
activiteit in de bibliotheek van Venray.

Online voorlezen aan peuters (2-4 jaar)
Vrijdag 28 januari om 10:00 uur wordt er voorgelezen uit het boek
‘Vos gaat een stukje rijden’ uit de prentenboek top 10. Peuters,
ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om mee te doen.
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en de sociale vaardigheden
van kinderen en is vooral leuk en gezellig! Door de live verbinding is
er interactie mogelijk tussen de voorlezer en de kinderen en tussen
ouder en kind.

We gaan online voorlezen met de PeuterBieb!
Kom ook luisteren naar de verhaaltjes uit de voorleestrom! Niet in de
bibliotheek, maar gewoon vanuit jouw woonkamer thuis.
Peuters (2-4 jaar), ouders, opa’s en oma’s zijn van harte uitgenodigd
om mee te doen.
De PeuterBieb is er twee keer in de maand: elke 2e en 4e week op
vrijdag van 10:00 tot 10:30 uur via Zoom.
We beleven de mooiste verhaaltjes, we zingen en maken muziek.

Oproep aan (amateur)dichters
Het thema van de Poëzieweek 2022 is NATUUR.
We (her)ontdekken de poëzie in de natuur en de natuur in de poëzie.
BiblioNu en het Literair Café Venray roepen iedereen op die van
(ge)dichten houdt om een gedicht te schrijven van minimaal 50 en
maximaal 150 woorden met het thema natuur en dit op te sturen naar
info@biblionu.nl
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen bekijken we hoe
de ingezonden gedichten gepresenteerd worden; via een live of online
bijeenkomst, een presentatie in de bibliotheek of anders.

Spreekuren
Heb je vragen over de digitale overheid of hulp nodig bij een afspraak
maken voor de boosterprik?
In de bibliotheek Venray is er elke donderdag van 15:30 tot 17:00 uur
een spreekuur van het Informatiepunt Digitale Overheid. Wij
denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij
kunnen ook een afspraak voor je maken met een organisatie die je
verder helpt. Het is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te
zijn.
Heb je vragen of zorgen over wetten en regels?
Kom naar het Sociaal Juridisch Spreekuur in de bibliotheek Venray.
Elke dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur en elke donderdag van 10:00
tot 13:00 uur.

Veilige hechting bij kinderen
Lezing door Brenda van der Coelen, integratief kinder- en jeugd
counselor in opleiding bij Academie Vesta.
Kinderen groeien in gewicht en lengte, dat is voor de meeste mensen
duidelijk zichtbaar. Uit onderzoek is gebleken dat voor een gezonde
ontwikkeling, een kind meerdere behoeftes moet vervullen om zich te
kunnen ontwikkelen. De gratis lezing is op woensdag 26 januari van
10:30 - 11:45 uur in de vestiging Venray. Aanmelden kan via de
activiteitenshop op biblionu.nl

Kennismakers
Heb jij ook net als Brenda een jarenlange passie of specifieke kennis
die je graag wilt delen met anderen? Ga dan de uitdaging aan om als
KennisMaker samen met de bibliotheek anderen te laten delen in jouw
kennis. De vorm is vrij, want je bepaalt zelf hoe de kennis gedeeld
wordt. Stuur een mail naar info@biblionu.nl en wij nemen contact met
je op om verder te praten.

Dialoog 'De mens en ik"
Georganiseerd door de Bibliotheek Venray en Venray in Dialoog op
zaterdag 22 januari van 10:30 - 12:30 uur.
Het thema komt uit de gelijknamige theatervoorstellingen van Tim
Fransen. Deze filosoof, psycholoog en cabaretier worstelt op komische
wijze met de mensheid. Wat is de zin van het leven?
De uitgangspunten van deze voorstelling vormen een mooie start voor
een dialoog. Juist in deze tijd waarin verbindingen, compassie,
vertrouwen en solidariteit zo op de proef worden gesteld!
Graag vooraf aanmelden via info@venrayindialoog.nl
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