November
Week van de mediawijsheid

Week van de mediawijsheid: 5 t/m 12 november
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons
gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en
vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en
cybercriminaliteit. Hoe ervaar jij sociale media? Voel jij je er verbonden en veilig? En hoe denk jij
dat we het online samen sociaal kunnen houden?
De Week van de Mediawijsheid heeft dit jaar als thema: Samen Sociaal Online. Heel Nederland
staat stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. Ook BiblioNu.
Drie edities van de XpeditieBieb
Kinderen leren spelenderwijs programmeren met de robots Dash & Dot. Ervaring is niet nodig.
Voor elke leeftijdscategorie is er een workshop:
Dinsdag 2 november: groep 3 en 4
Dinsdag 9 november: groep 5 en 6
Dinsdag 16 november: groep 7 en 8
Deelname € 2,50 per persoon.
Webinars
8 november: webinar voor ouders met kinderen die veel gamen.
9 november: webinar 'Samen sociaal online'. Voor ouders over het mediagebruik van kinderen
tot 12 jaar.
11 november: webinar 'Jongeren, internet en opvoeden #hoedan?'. Voor ouders van kinderen
tussen de 12 en 18 jaar.

Tabletcafé
Voor wie behoefte heeft aan meer uitleg over smartphone, tablet of ereader is er weer het Tabletcafé.
Elke laatste zaterdag van de maand in de Bibliotheek Horst aan de
Maas van 10:00 tot 13:00 uur. De eerstvolgende is op 27 november.
Elke eerste maandag van de maand in de Bibliotheek Venray van
14:30 tot 17:00 uur. De eerste bijeenkomt is op 6 december 2021.

Walk&Talk
Op 2 november kunnen werkzoekenden weer onder het genot van een
gratis kopje koffie of thee van gedachten wisselen over hun zoektocht
naar werk. Deze keer vertelt Jacqueline Bos over loopbaanadvies en
coaching.

Workshops Babyfit en Peuterfit
Venray beweegt organiseert in de Bibliotheek Venray twee gratis workshops.
Workshop Babyfit op vrijdag 5 november van 9.00 tot 9.45 uur. Voor kindjes tussen de 4 en
18 maanden die nog niet los kunnen lopen en hun ouders.
Samen met je kindje spelen, van elkaar genieten en tegelijkertijd de motorische vaardigheden
verbeteren. Laat je tijdens deze workshop inspireren door vele leuke spelletjes die je samen met
je kindje kunt doen. Een gezellige workshop, die wordt verzorgd door een ervaren
kinderfysiotherapeut van Kinderfysiotherapie Venray.
Workshop Peuterfit op vrijdag 5 november van 10.00 tot 10.45 uur. Voor kindjes die al los
kunnen lopen tot 4 jaar en hun ouders.
Bewegend de wereld ontdekken, dat doen peuters de hele dag. Dit is belangrijk om zowel
lichamelijk als sociaal, emotioneel en cognitief goed te ontwikkelen. Maar hoe leuk is het als je
dit samen kunt doen? Laat je tijdens deze workshop door een ervaren Kinderfysiotherapeut
inspireren.
Aanmelden via www.biblionu.nl knop activiteiten.
Neem voor meer informatie contact op via info@venraybeweegt.nl

Workshop kinderen en emoties
Opvoeden is ruimte geven aan emoties én grenzen stellen aan gedrag.
Dat is het motto van deze workshop. Kinderen moeten nog leren
omgaan met emoties en het is onze taak als ouder om ze daarbij te
helpen. Weet jij soms ook niet hoe je nou het beste kunt reageren op
al die emoties? Dan is deze workshop op 16 november van Susan van
Asten en Joyce Verhaegh iets voor jou. Vooraf aanmelden via
www.biblionu.nl knop activiteiten.

Maarten van Rossum
Via livestream, verzorgd door de bibliotheek Veldhoven, is 17
november een interview met de bekendste historicus en
Amerikadeskundige van Nederland te volgen. Maarten van Rossem
weet als geen ander met onderkoelde humor en de nodige historische
feitenkennis de wereld te analyseren. Kosten €7,50. Vooraf aanmelden
via www.biblionu.nl knop activiteiten.

Lezing Pneumokokkenvaccinatie
De pneumokok is een bacterie die normaal gesproken bij gezonde
mensen geen ziekte veroorzaakt. Pneumokokkenziekte komt vooral
voor bij jonge kinderen en volwassenen ouder dan 60 jaar. Het risico
neemt toe met de leeftijd en de aanwezigheid van andere ziektes zoals
COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. De bacterie kan o.a.
longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking
veroorzaken.
De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie tegen pneumokokken voor
60-plussers.
Lezing op vrijdagochtend 19 november. Verzorgd door Remedica
Communicatie & Educatie. Vooraf aanmelden via www.biblionu.nl knop
activiteiten.

Lezing voor de liefde emigreren naar Myanmar
Voor de liefde emigreren van Venray naar Myanmar (en weer terug).
Dat deed Sanne Spee in 2017. Ze trouwde en kreeg een zoontje. Door
de militaire staatsgreep was Myanmar echter niet meer veilig, dus
besloot het gezin terug te verhuizen naar Nederland. Tijdens deze
lezing blikt Sanne terug op de afgelopen vier jaar.
Gratis lezing op 26 november van 19:30 tot 21:00 uur in de
Bibliotheek Venray in het kader van Nederland leest, dat dit jaar het
thema heeft: "Over de grens". Vooraf aanmelden via www.biblionu.nl
knop activiteiten.

Kennismakers gezocht
Heb jij ook net als Sanne een jarenlange passie of specifieke kennis
die je graag wilt delen met anderen? Ga dan de uitdaging aan om als
KennisMaker samen met de bibliotheek anderen te laten delen in jouw
kennis. De vorm is vrij, want je bepaalt zelf hoe de kennis gedeeld
wordt. Stuur een mail naar info@biblionu.nl en wij nemen contact met
je op om verder te praten.
lees meer >

Voorleesuurtjes
Gekke, leuke, spannende en mooie verhalen prikkelen de fantasie van
het kind. Ze ontwikkelen het taalgevoel en breiden de woordenschat
uit. En bovendien is voorlezen gewoon gezellig!
Daarom organiseert BiblioNu elke woensdagmiddag voorleesuurtjes in
de vestigingen Horst en Venray.
Na het voorlezen wordt er geknutseld, gezongen, samen muziek
gemaakt of lekker bewogen. We maken er samen steeds weer
opnieuw een écht feestje van.

Aanpassing service uren
Per 1 november 2021 worden de tijden van de hoge service uren aangepast. Tijdens deze uren
kun je terecht met al je vragen over abonnementen en overige zaken. De hoge service uren in
Venray zijn: maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur - zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.
De hoge service uren in Horst zijn: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 17.00 uur - zaterdag van
10.00 - 13.00 uur.
Gedurende de openingsuren zijn er regelmatig vrijwilligers in de vestiging aanwezig.
Meer info over onze openingstijden en bereikbaarheid is te vinden op onze website.

THEATERTIP met korting: thriller De Schuldige
Deze toneelthriller, gebaseerd op de prijzenwinnende film ‘Den
Skyldige’ is een bloedstollende thriller live op het toneel en voor jou
als lid van BiblioNu te koop met 10% korting. In het stuk
beantwoordt een politieman, gespeeld door Daniël Boissevain,
telefoontjes in de meldkamer. Zodra een jonge verwarde vrouw hem
belt vanuit de auto van haar ontvoerder, komt hij direct in actie. ‘De
Schuldige’ is behalve een spannende reddingspoging ook een pleidooi
voor het overboord gooien van vooroordelen. Op ingenieuze wijze
bevraagt 'De Schuldige' ons beeld van goed en kwaad.
De voorstelling is donderdag 25 november om 20:00 uur in de
Schouwburg Venray. Gebruik de kortingscode BIBLIONU2122.

En verder
Taalcafé
Elke donderdag van 13:00 tot 14:30 uur is er in de Bibliotheek Venray een Taalcafé. Daar kun je
op een leuke, gezellige manier samen de Nederlandse taal oefenen.
STAP
Elke woensdag van 10:00 tot 12:00 uur is er in de Bibliotheek Horst spreekuur STAP. Hét Loket
waar inwoners uit Horst aan de Maas terecht kunnen met vragen over wonen, zorg, welzijn,
leefbaarheid, mobiliteit, financiën en administratie.
IDO
Elke donderdag van 15:30 tot 17:00 uur is er een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) in de Bibliotheek Venray. Speciaal getrainde medewerkers helpen je op weg met vragen
over bijvoorbeeld zorg- en huurtoeslag, werk zoeken, rijbewijs aanvragen, de DigiD of online
aangifte doen bij de Belastingdienst.
Sociaal juridisch spreekuur
Spreekuur elke dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur en elke donderdag van 10:00 tot 13:00 uur in
de Bibliotheek Venray. Dé plek waar je gratis terecht kunt voor al je sociaal juridische vragen en
zorgen. Wetten en regels zijn lang niet altijd duidelijk. Soms kun je daar wel wat hulp bij
gebruiken.
Bibliotheek BiblioNu
www.biblionu.nl | info@biblionu.nl

