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Kinderboekenweek: Thema vriendschap
Kinderboekenweek
Kom erbij! Elke dag komen kinderen van groep 5 BiblioNu bezoeken
voor het programma 'Vriend zoekt boek'. Leerlingen van groep 7
bezoeken de bieb voor een schrijversbezoek. Acht kinderboekenauteurs gaan de leerlingen in aanraking brengen met de wereld achter
het boek.
En álle kinderen kunnen met behulp van spiegels bepalen wie hun
beste vriend is. Kom naar de bieb, decoreer een mooie spiegel of leen
leuke boeken en films over vriendschap.

Lezing Nelleke Noordervliet
Nelleke Noordervliet, auteur van het essay “Door met de strijd” dat
verschenen is ter gelegenheid van de 15e Maand van de Geschiedenis,
met als thema “Opstand”, verzorgt op maandag 22 oktober van 20.00
tot 22.00 uur een lezing in de bibliotheek Venray.

Workshop
hoogevoeligheid
Een hooggevoelig kind is zeer
gevoelig voor indrukken en
prikkels en merkt meer
signalen en details op. Al deze
indrukken worden dieper
verwerkt en hebben dus meer
impact op het kind. Wat helpt
om al deze indrukken te
kunnen verwerken? Wat kun jij
als ouder of leerkracht daarin
betekenen?
31 oktober in de bibliotheek
Venray.

Expo fotogroep Horst aan
de Maas
26 oktober t/m 29 november
exposeert fotogroep Horst aan
de Maas eigen werk en foto's
met het thema lezen in de
bibliotheek Horst. Aanleiding is
het 45 jarig bestaan.
Ook zijn er lezingen, fotoshoots
voor kinderen en
rondleidingen.

Expo sociale alliantie
Steeds meer burgers richten
zich op sociale grondrechten
en zoeken nieuwe manieren
van samenwerking. Een
tentoonstelling over deze
sociale allianties is te zien van
19 oktober tot 9 november in
Venray en van 9 tot 23
november in Horst.
Er zijn ook werkbijeenkomsten: 1 november in
Venray. 14 november in
Horst.

Cursus van de maand
Veranderen vraagt veel van
ons. Vaak schrikken we terug
en denken we alleen aan alles
wat we kunnen verliezen. En
dat is zonde. Dit webinar
nodigt je uit om zelf stappen te
maken zodat veranderen
aangenaam wordt. Veranderen
is een vaardigheid die je kunt
trainen. En doorzetten loont!
Ga naar onlinebibliotheek.nl

Maand van de
geschiedenis
Twee exposities, een lezing,
een excursie naar de
Boerenschans en een bezoek
aan de Duitse militaire
begraafplaats Ysselsteyn.
LGOG kring Venray pakt in
samenwerking met een aantal
partners (waaronder BiblioNu)
uit tijdens de Maand van de
Geschiedenis.

Taalvrijwilligers gezocht
BiblioNu zoekt enthousiaste
vrijwilligers voor 2 uur per
week om de taaldocent te
helpen met de begeleiding
van de cursisten bij de cursus
‘Kracht van taal’.
Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Carla
Driessen,
cdriessen@biblionu.nl

Groente....zet er je tanden in
Waarom is een banaan eigenlijk krom? Wat is het verschil tussen een
augurk en een komkommer? Of hoe maak je nou lekkere spruitjes
klaar? Tijdens de Groenteweken Venray staan van 15 tot 26 oktober
kleurrijke boeken over groenten en fruit centraal. Wat kun je allemaal
met groente doen en waarom is groente zo gezond. Van het zelf
kweken tot het klaarmaken van lekkere recepten. Voor de
allerkleinsten zijn er kijkboeken met groenten in de hoofdrol. En
natuurlijk zijn er in de bieb volop kookboeken te vinden voor de wat
oudere lezer.

En verder
Maandag 1 oktober: Tablet café in Venray van 15.00 tot 17.30 uur
Dinsdag 9 oktober: Open inloop Natuurlijk Gezond in Horst van 10.00 tot 13.00 uur
Maandag 15 oktober: Dementheek café van 14.00 tot 16.00 uur in Venray
Maandag 15 oktober: Inloop Natuurlijk Gezond van 13.00 tot 17.00 uur in Venray
Donderdag 25 oktober: Taalcafé van 13.00 tot 14.30 uur in Venray
Zaterdag 27 oktober: Tablet café van 10.00 tot 13.00 uur in Horst
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