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Boekenweek
Het thema van de Boekenweek is ‘De moeder de vrouw’. Iedereen
heeft een moeder en in de literatuur worden vele markante moeders
beschreven. Kinderen die schrijven over hun moeder en ook moeders
zelf die schrijven over het moederschap. In de vestigingen van
BiblioNu zijn boeken over en van moeders verzameld op een centrale
plaats.

SOS kinderen en emoties
Interactieve en inspirerende workshop op 14 maart 2019, van 19:30
tot 21:00 in de Bibliotheek Venray. Omdat kinderen nog moeten léren
omgaan met emoties en dit niet alleen kunnen. Deelnemers gaan met
eye-openers en diverse concrete handvatten naar huis. Kosten:
€15,00 per persoon. Aanmelden via lea@begeleidenmetgevoel.nl

Belastingspreekuur
Ook niet leden van BiblioNu
zijn welkom bij de
belastingspreekuren. In de
bibliotheek Horst helpen
ondersteuners van de
Belastingservice Horst bij de
aangifte van de
inkomstenbelasting en het
aanvragen en controleren van
toeslagen. In de bibliotheek
Venray helpen vrijwilligers
van Synthese.

Voordeel met de
BiblioNupas
Leden betalen slechts € 5,00
voor de kindervoorstelling
WOEST op 27 maart va 17.00 in
de schouwburg Venray. Een
voorstelling van Sally
Dansgezelschap over onstuimige
woedeaanvallen.
11 april is er de toneelbewerking
van het boek Turks fruit. Leden
krijgen 10% korting.

Expositie keramiek
Van jongs af aan is Margot
creatief bezig geweest.
Tijdens de opleiding
bezigheidstherapie is ze
'verslaafd' geraakt aan klei.
Wat die veslaving zoal
oplevert is te zien in de
bibliotheek Horst. Daar toont
Margot haar werk van 22
maart t/m 18 april tijdens de
openingsuren.

Natuurlijk gezond met
Janneke Hanssen

Nationale
Voorleeswedstrijd

Hooggevoeligheid bij
volwassenen

Janneke geeft E.E.N. Therapie
(Eclectisch Energetisch
Natuurgeneeskunde). Deze
holistische vorm van therapie
is in te zetten voor
uiteenlopende klachten op
mentaal en fysiek gebied. Op
dinsdag 12 maart tijdens de
inloopochtend in de
bibliotheek Horst behandelt
Janneke het thema
hoogevoeligheid.

4 lokale voorleeskampioenen
zullen BiblioNu
vertegenwoordigen tijdens de
regionale voorleeswedstrijd van
Noord-Limburg op 21 maart om
10.00 uur in de Schouwburg
Venray. Daar strijden zij om een
plaats in de provinciale finale in
Roermond.

Het belastbaarheidsmodel en
de verwerking van informatie
bij hooggevoelige personen
zal tijdens deze workshop in
de bibliotheek Venray aan bod
komen. De workshop wordt
verzorgd op 4 april van 19.30
tot 21.30 uur door Lea
Hendriks van Begeleiden met
Gevoel. € 7,50 pp. Aanmelden
via
lea@begeleidenmetgevoel.nl.

Exposeren bij BiblioNu

Carnavalsmaandag
gesloten

Start jouw leesclub!

BiblioNu wil een podium zijn
voor lokaal talent en stelt
daarom ruimte beschikbaar
aan mensen die hun
kunstwerken willen
exposeren. Mail naar
info@biblionu.nl, dan kijken
we naar de mogelijkheden.

Op 4 maart zijn de vestigingen
van BiblioNu gesloten vanwege
carnaval. Het maandelijkse
tabletcafé in de Bibliotheek
Venray verhuist daarom naar
maandag 11 maart.

De organisatie van de Libris
Literatuur Prijs nodigt
iedereen uit om een leesclub
te vormen van minimaal twee
personen. Dit doen ze om nog
meer mensen te interesseren
voor de gekozen boeken. Er
zijn leuke prijzen te winnen...
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Tabletcafé in Venray
Walk&Talk in Horst
Spreekuur Natuurlijk gezond samen in Venray
Dementheekcafé in Venray
Taalcafé in Venray
Tabletcafé in Horst

Meer informatie op www.biblionu.nl

