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We zijn wat we eten
Nederland Leest staat dit jaar in het teken van eten. Het exclusief voor
de bibliotheek geschreven geschenkboek: “Je bent wat je leest” staat
vol sappige verhalen, verfrissende passages en een zoete afsluiter.
Een menu van vijf uiteen-lopende gangen, afgewisseld met diverse
smaakmakers die vertellen wat Nederland eet en leest over eten.
Kom proeven in de bieb
Woensdag 7 november van 14.00 - 16.00 uur in de vestiging Horst.
De lekkernijen zijn gemaakt vanuit een gezonde overtuiging of uit een
andere cultuur. De verhalen achter de gerechten en de recepten
worden gebundeld tot een boek.
Kinderen kunnen boerenkool- en brandnetelpesto maken onder
begeleiding van Petra Jenniskens van Luister- en fluistertuin.

Bewegend leren werkt
Sanne Kuijpers van Praktijk Ik Leer en Suzanne Strijbosch van Just
see verzorgen dinsdag 13 november een workshop voor ouders en
professionals. Van 20.00 - 21.30 uur in de bibliotheek Venray. Kosten:
€ 8,50. Bewegen en leren bevorderen de prestaties van kinderen. En
niet onbelangrijk: het is ook nog leuk! Aanmelden via:
aanmelden@puur-opgroeien.nl

Wat foto's kunnen zeggen

Sociale Allianties

Kom naar de lezing van Ton
Hendriks over zijn boek
Beeldspraak op vrijdag 23
november om 20.00 uur bij de
bibliotheek Horst. Entree € 3.00.
Aanmelden via
www.fotogroephorstaandemaas.nl
Meer informatie over het werk
van Ton op: www.TonHendriks.nl

Wethouder Han Geurts opent
op 9 november de
tentoonstelling in Horst.
Welke activiteiten kunnen
burgerinitiatieven wel op zich
nemen en welke zijn minder
geschikt? Praat mee op
woensdag 14 november in de
bibliotheek Horst. Ontvangst
vanaf 19.00 uur. Aanmelden
via
raf@cooperatievevakschool.nl

Win een jaar lang gratis
boeken

Ervaar de weldaad van een
Thaise massage

Profiteer van 10%
korting

Versterk je profiel op
LinkedIn

Dé manier om lichaam en geest
in balans te brengen. In deze
cursus van de maand leer je zelf
op eenvoudige wijze een Thaise
massage uitvoeren, leer je wat
zo’n massage inhoudt en welke
lichaamsbanen van belang zijn.
Ga naar www.onlinebibliotheek.nl

Schouwburg Venray en
BiblioNu hebben een fijne
samenwerking en daar plukt u
als lid van BiblioNu de
vruchten van. U krijgt korting
op diverse voorstellingen bij
de Schouwburg Venray.
Zoals ‘Tall Tales Company op
9 november en 'Another Kind
of Blue op 29 november

Maak optimaal gebruik van je
connecties.
Tijdens de Walk&Talk op
dinsdag 6 november in Horst
geeft Jacqueline Bos van Bos
& Collega’s tips om je eigen
LinkedIn profiel te versterken
en om je netwerk uit te
breiden.

Stem mee voor de NS en
maak kans op een jaar lang
gratis boeken en vrij reizen
met de trein. Stemmen op de
genomineerden kan tot en
met woensdag 21 november.
Breng uw stem uit op
www.nspublieksprijs.nl

En verder
Maandag 5 november: Tablet café in Venray van 15.00 tot 17.30 uur
Dinsdag 13 november: Inloop Natuurlijk Gezond in Horst van 10.00 tot 13.00 uur
Maandag 19 november: Dementheek café van 14.00 tot 16.00 uur in Venray
Maandag 19 november: Inloop Natuurlijk Gezond van 13.00 tot 17.00 uur in Venray
Donderdag 25 november: Taalcafé van 13.00 tot 14.30 uur in Venray
Zaterdag 24 november: Tablet café van 10.00 tot 13.00 uur in Horst

.

