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Ook wij doen mee aan Scoor een Boek!
Sport verbindt, stimuleert en inspireert!
Met die gedachte voeren vijf Limburgse bibliotheken - waaronder BiblioNu - samen met
VVV-Venlo een uniek leesprogramma uit: Scoor een Boek! Maandag 2 maart starten bijna
3.000 Limburgse basisschoolkinderen met het scoren van boeken. De kinderen uit groep 5
en 6 gaan zowel op school als thuis tien weken lang zoveel mogelijk boeken lezen. Ze
worden hierbij aangemoedigd door profvoetballer Simon Janssen van VVV.

Boekenweek: 7 t/m 15 maart 2020
De 85ste Boekenweek staat in het teken van de rebellen en dwarsdenkers. Het lef van
schrijvers om taboes te doorbreken en een steen in de vijver te gooien is van levensbelang
voor onze samenleving. Daarom koesteren we de vrijheid die door schrijvers genomen
wordt om tegen de stroom in te werken, om dwars en vervelend te zijn, onaangepast en
onafhankelijk. Boeken kunnen weerstand oproepen, kunnen verboden worden en verbrand,
maar de kracht van de woorden laat zich niet temmen.
In de bibliotheek ligt het gratis Boekenweekmagazine voor u klaar. De inspiratiegids vol
actuele boeken.

Mijn loopbaanavontuur

Over een kleine mol...

Bestaat er echt geluk?

Asmaa Darkaoui bespreekt
tijdens de Walk&Talk van 3
maart in Venray 3 belangrijke
vragen. Waar sta ik nu? Waar
wil ik heen? Wat heb ik daarvoor
nodig? Van 9.30 - 11.30 uur in
Venray.

... die wil weten wie er op zijn
kop gepoept heeft. Sophie
Hünen toont van 6 maart t/m
3 april in Horst haar
verzameling boekjes in
diverse talen.

Na een ruzie verlaat de
echtgenoot het huis en 2 uur
later is hij dood. Zelfmoord?
Een ongeluk? Debby Petter
vertelt op 21 maart het
verhaal in een meeslepende,
radeloze monoloog. Profiteer
van 10% korting met de
BiblioNupas bij de
Schouwburg Venray.

De Belastingaanslag komt
er weer aan
Hulp nodig bij het invullen? Kom
naar de gratis
belastingspreekuren in Venray.
Ook voor niet-leden
Graag vooraf aanmelden.

Lezing over verslaving

Lezing over Lyme

Een interactieve bijeenkomst
door Carl de Bruijn en team
LUKT, ervaringsdeskundigen
op het gebied van verslaving.
Donderdag 12 maart van
19.15 - 21.30 bij Match voor
Vrijwilligers. Graag vooraf
aanmelden via
matchvoorvrijwilligers.nl

Lymevereniging Nederland
verzorgt maandag 23 maart
van 19.30 - 21.30 uur in
Venray een gratis lezing over
preventie, het diagnostiseren
en behandeling van de ziekte
van Lyme. S.v.p. vooraf
aanmelden via
matchvoorvrijwilligers.nl

Wat is er nog meer te doen in maart
2 maart 15.00 - 17.30 uur tabletcafé in Venray
22 maart 10.00 - 12.30 uur repaircafé in Horst
28 maart 10.00 - 13.00 uur tabletcafé in Horst
28 maart 10.00 - 12.30 uur repaircafé in Horst
Elke maandag van 13.00 - 14.30 uur spreekuur Match in Venray.
Elke donderdag van 13.00 - 14.30 uur taalcafé in Venray.
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