
 

                                                                                                     Mei 2022    

Kom jij ook je bloeddruk meten? 

Tijdens de Mei Meet Maand 
  

  

 

Mei Meet Maand  
In de maand Mei kun je elke donderdag en vrijdag van 11.00 uur tot 

17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur onder 

begeleiding van een medewerker van de Hartstichting, gratis je 

bloeddruk meten in de bibliotheek in Horst en Venray. 

 

 

 

NRC-Journalisten te gast bij BiblioNu  
Op maandag 30 mei zijn NRC Handelsblad-journalisten Joep Dohmen 

en Paul van der Steen te gast bij BiblioNu in Venray. Stan Verhaag 

praat met hen over De Vriendenreünie, hun nieuwe boek over de 

bestuurscultuur in Limburg (en dus ook Venray). Uitgever Christ van 

den Munckhof en Peel en Maas-journalist Henk Baltussen schuiven aan 

voor een gesprek over de lokale journalistiek. 
 

 

 

Masterclass Animatie  
Verzorgd door een kennismaker  

Animator Tim Alards van animatiestudio Digital Donkey neemt je mee 

in het productieproces, zijn persoonlijke motivatie en tegenslagen van 

de geanimeerde shortfilm; Blèh. Kom donderdag 12 mei om 19:30 

naar ’t Gasthoês in Horst. Meld je aan via de website. 

 

 

 

Emigreren naar Myanmar  
Verzorgd door een kennismaker  

Voor de liefde emigreren van Venray naar Myanmar. Door de militaire 

staatsgreep was Myanmar echter niet meer veilig, dus besloot het 

gezin terug te verhuizen naar Nederland. Tijdens deze lezing op 20 

mei om 19:30 uur in de Bibliotheek Venray blikt Sanne terug op de 

afgelopen vier jaar. 
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XpeditieBieb  
Op dinsdag 5 juli zijn kinderen tussen de 6 en 10 jaar welkom om zelf 

een bellenblaas te maken. En natuurlijk een hoop bellen te blazen! Het 

start om 15:45 in de Bibliotheek Venray. Deelname kost €2,50 en je 

kunt je aanmelden via de website. 

 

 

 

Fototentoonstelling fotoclub Venray  
Expositie van amateurfotografen van de fotoclub Venray. De 

tentoonstelling is tot 31 mei te zien tijdens de openingstijden van de 

bibliotheek. 

 

 

 

Webinar; waarom wil je werken bij werkgeven x?  
Als je solliciteert, dan gaat het er vooral om of je past bij de vacature 

én bij de organisatie. Een werkgever wil dan ook heel graag een 

enthousiast antwoord op de vraag waarom je juist bij hem wilt komen 

werken. Door hier eerst over na te denken leg je de basis voor een 

sterke(re) sollicitatie. 

 

 

 

Sociaal Juridisch Spreekuur  
Het is dé plek waar je gratis terecht kunt voor al je sociaal juridische 

vragen en zorgen. Wetten en regels zijn lang niet altijd duidelijk. En 

soms kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. 

 

 

 

Omdenken – zoals verwacht loopt alles anders  
Had je net alles een beetje op de rails, je vakantiegeld was binnen, de 

zon scheen, werd opeens je gloednieuwe fiets gestolen. Mix van 

pijnlijk herkenbare humor en bespiegelingen. Korting voor 

Bibliotheekleden. 
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