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Fiets of wandel mee
Op 14 september staan voorbeelden van de bouwstijl tussen 1940 en 1965 centraal op de Open
Monumentendag. Het pand van de bibliotheek aan de Merseloseweg in Venray, de voormalige
tricotagefabriek / confectieatelier Frans Beeren & Zonen, N.V., is zo’n mooi en herkenbaar voorbeeld. De
Bibliotheek is opgenomen in de wandel-/fietsroute die op zaterdag 14 september gevolgd kan worden.

De Literaire Salon gaat weer van start
De Salon is een samenwerkingsproject tussen BiblioNu en Literair Café Venray. Dit jaar is gekozen voor het
boek De grote stilte van John Boyne. Het boek wordt besproken op de donderdagen 7 en 28 november van
19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Venray. Aanmelden via secretariaat@literaircafevenray.nl
De kosten voor deelname bedragen € 25,-.

Verlies en rouw
Verlies en rouw horen bij het
leven. Het maken van unieke
werkstukken van dierbaren kan
een steun zijn. Woensdag 11
september van 13.30 tot 16.30
uur in Venray laat
lotgenotengroep Momenten van
Herinnering zien wat mogelijk is.

Mijn telefoon doet niet
wat ik wil
Herkenbaar? Het Tablet café
biedt uitkomst. Met tips, trucs en
apps om alles uit de tablet, ereader of smartphone te halen.
Maandag 2 september van 15.00
tot 17.30 uur in Venray en op
zaterdag 28 september van 10.00
tot 13.00 uur in Horst.

Expositie 't
Brouwershuis
In het kader van 800 jaar Horst
hebben de leden werken gemaakt
met als thema de dorpen van
Horst aan de Maas in de kleuren
van het wapen van Horst. Te zien
t/m 26 september in de vestiging
Horst.

Zing mee met de
Liederentafel
Donderdag 12 september, in de
week van de alfabetisering, staat
het taalcafé in het teken van
muziek. Het belooft een vrolijke,
muzikale boel te worden.
Van 13.00 tot 14.30 uur in de
Bibliotheek Venray

Adem en Eva
Gezond door Eenvoudig
Verminderd Ademen. Lezing door
Jan van Zuijlen op woensdag 18
september van 19.30 tot 21.30
uur in Venray. Aanmelden:
info@buteyko-leudal.nl

STAP helpt u verder
Elke maandag van 15.00 tot
17.00 uur en woensdag van
10.00 tot 12.00 uur helpt STAP in
de vestiging Horst bij vragen over
formulieren, gezondheid,
financiën, taal, digivaardigheden
enz.

Een berg vol silent
verhalen
Op zaterdag 14 september vindt
op de voormalige vuilstortplaats
De Zuringspeel in America een
verhalenfestival plaats met o.a.
de mooiste stukken uit de
verhalenberg van de bibliotheek.

Walk&Talk weer van
start

Lezing Alma en Marita
Mathijsen

Op zoek naar een baan? Bezoek
de maandelijkse
themabijeenkomsten afwisselend
in de vestiging Venray en Horst.
Elke 1e dinsdag van de maand
van 9.30 tot 11.30 uur.

Zet nu alvast in de agenda. Op
maandag 7 oktober verzorgen de
auteurs van het essay van de
Maand van de geschiedenis een
lezing in de bibliotheek Venray.
Thema is Hij/Zij, waarbij de focus
ligt op vrouwengeschiedenis.
Aanmelden via
lgog.venray@gmail.com
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