Wat is er te doen in mei: ook deze maand weer volop activiteiten
BiblioNu nieuwsbrief mei 2019

Expositie Van, voor en door Boeren en Boerinnen
Vanaf 20 mei te zien in de vestiging Venray en vanaf 9 juni in Horst.
De tentoonstelling toont de agrarische geschiedenis van de 20e eeuw.
Met de omschakeling van graanteelt naar veehouderij, de
landbouwmodernisering en ruilverkaveling.
Vrijwilligers van Heemkunde Stichting "’t Raokeliezer" uit Merselo
verzorgen in Venray op 3 middagen rondleidingen van 30 minuten en
geven een sfeerimpressie van het boerenleven in deze periode. Kijk
voor de actuele data op onze website.

Wat is er allemaal te vinden in een dementheek?
Deze fysieke plaats in de vestiging Venray biedt informatie en materialen voor mensen met
dementie en direct betrokkenen. Met gezelschapsspellen, herinneringskoffers, de Eerste Hulp Bij
Dementie koffer en audiovisuele middelen die helpen bij het plaatsen van herinneringen. Oude
foto's bekijken bijvoorbeeld is een leuke tijdsbesteding. Samen kijken vormt een mooie
aanleiding voor een gesprek of therapie waarbij het geheugen getraind kan worden.
Elke 3e maandag van de maand zijn medewerkers van Alzheimer Vereniging van 14.00-16.00
uur aanwezig voor het beantwoorden van vragen en verstrekken van informatie.

Smakelijk aanbod

Word digivaardig met
digisterker

Workshop
hoogevoeligheid

Wacht niet langer en schrijf u
nu alvast in voor de
eerstvolgende cursus die start
op donderdag 5 september.
Cursustijden zijn van 9.00 11.30 uur. Aanmelden via
info@biblionu.nl, bij de
klantenservice
of bel 0478 58 19 70.

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 21 mei in Horst.

Profiteer van je voordeel

Gratis databanken

Taalvrijwilligers gezocht

Maar liefst 3 voorstellingen
waarbij je 10% korting krijgt
met de BiblioNu pas. Emma wil
leven - woensdag 1 mei, The
Bridges of Madison County dinsdag 21 mei en
Oorlogsgeheimen - zaterdag 25
mei.

Benieuwd of je kunt besparen
op je hypotheek? Of op zoek
naar de beste laptop?
Raadpleeg in de bibliotheek de
website van de
Consumentenbond voor
antwoorden. Of kijk eens op
een van de andere databanken.

Lijkt het je leuk om
individueel cursisten te
begeleiden die meedoen aan
de cursus Lezen, schrijven en
computer? Schrijf dan een
motivatiebrief of -mail naar
Marita Peeters,
mpeeters@biblionu.nl

Grieks restaurant Corfu in
Venray biedt op vertoon van de
BiblioNu pas 10% korting aan.
Geniet van heerlijke gerechten
die hun oorsprong hebben in
de tradities van de Griekse
keuken.

Walk&Talk over dienstverlening UWV
7 mei is er weer een Walk&Talk in de Bibliotheek Horst. Frans Nijssen geeft dan informatie over de
dienstverlening van het UWV. Denk daarbij o.a. aan de regelwetgeving rondom vrijwilligerswerk en
IOW-uitkering. Deze gratis koffiepauze voor werkzoekenden wordt gehouden van 9.30 tot 11.30.
Interesse? Graag vooraf aanmelden bij cdriessen@biblionu.nl

En verder in mei
6 mei Tablet café Venray
20 mei Dementheek café Venray
23 mei Taalcafé Venray
25 mei Tablet café Horst
Op 30 mei Hemelvaartsdag is de bibliotheek gesloten.

