Spannende Boeken Weken
Zomer, zon, warmte. Heerlijke lange dagen genieten met een boek
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Lekker ontspannen met een stapeltje spanning
Ook dit jaar staan de Spannende Boeken Weken van 1 t/m 21 juni in
het teken van Zomerlezen. Met de vakantie voor de deur is dit het
moment om je koffer met spannende (luister)boeken of
zenuwslopende films te vullen. Een zinderende zomer begint bij de
bieb. Met een keur aan titels die garant staan voor urenlang
leesplezier.

Hoe hoog is uw bloeddruk?
Van 3 t/m 8 juni is de vestiging Venray een bloeddruk meetpunt van
de Hartstichting. Het is belangrijk om de hoogte van je bloeddruk te
kennen. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, maar vergroot wel
de kans op een hart- of vaatziekte.
Bij het meetpunt krijgt u tips en adviezen over wat u zelf kunt doen
om de bloeddruk op een gezond niveau te brengen of te houden. De
gemeten bloeddruk in de bibliotheek is persoonlijk, en wordt met
niemand gedeeld. Kijk voor de actuele meettijden op www.biblionu.nl

Expositie Ger de
Koster en Frans
Palmen

Workshop
hooggevoeligheid

Expositie Van, voor en door
Boeren en Boerinnen

Wat helpt hooggevoelige
kinderen om alle prikkels en
indrukken te kunnen
verwerken? Wat kun jij als
ouder of leerkracht daarin
betekenen? Aanmelden via
lea@begeleidenmetgevoel.nl
Op 25 juni in Venray.

T/m 6 juni te zien in Venray. Van 9
t/m 27 juni in Horst. De
tentoonstelling toont de agrarische
geschiedenis van de 20e eeuw. Met
de omschakeling van graanteelt naar
veehouderij, de
landbouwmodernisering en
ruilverkaveling.

De VakantieBieb gaat
weer open

Zomerstop voor
tabletcafé

Lezing Energetische
Natuurgeneeskunde

Vanaf 1 juni met 30 e-books
voor de jeugd. In juli zijn ook
de 20 e-books voor
volwassenen in de
VakantieBieb te vinden. En
voor de liefhebbers van
luisterboeken is er
VakantieLuisteren: 10
luisterboeken voor iedereen.

Moeite met het installeren van
apps, e-books binnenhalen,
Skypen of andere handige
programma’s? Bezoek op 3
juni in Venray en 29 juni in
Horst het gratis tabletcafé. In
juli en augustus vervalt het
tabletcafé.

Op donderdag 13 juni van 19.30 tot
21.30 uur in de Bibliotheek Horst.
Janneke Hanssen legt uit wat deze
vorm van natuurgeneeskunde is en
wat het voor klachten kan betekenen.
Aanmelden via
praktijkjannekehanssen@outlook.com
of whatsapp 06-46140528.

Van 13 juni tot 31 juli te zien
in de vestiging Venray.
Terugkerend in het werk van
Frans zijn de ‘lege
landschappen’. Ger schuwt
het experiment niet, getuige
de met ecoline bewerkte
foto’s en de collages met
absurdistische thema’s.

Nieuwe tarieven
Met ingang van 1 juli worden de tarieven voor abonnementen verhoogd. Prijsindexatie en de
stijging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9% maken een aanpassing noodzakelijk.
Abonnementen t/m 17 jaar blijven gratis. 18 jaar en ouder gaat naar €44,50 per jaar. Een luxeabonnement wordt €58,00. Bibliotheek aan huis: €47,50. Meer over de tarieven op onze website.

En verder in juni
4 juni: Walk&Talk in Venray
17 juni: dementheekcafé in Venray

.

