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Wat ga jij leren bij Bibliocenter? 
Steeds meer is de bibliotheek de plek waar je terecht kunt om iets 
nieuws te leren. De taal-en computercursussen ken je misschien al. 

•  Je Nederlandse taal verbeteren en oefenen in het Taalcafé, 
 bij de open loop taal en bij cursussen.

•  De computertrainingen helpen je vertrouwen te ontwikkelen
 in je computervaardigheden. 

•  Bij de Walk&Talks kun je in gesprek met andere werkzoekenden   
 en deelnemen aan workshops van professionals voor je werk 
 en carrière.

• Advies van deskundigen in gratis spreekuren.
Dit najaar starten onze vertrouwde cursussen en lezingen, maar ook cursussen met nieuwe onderwerpen. 
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NieuW

Tweejarige basiscursus 
filosofie
Startdatum 5 september
Cursusdata: 1 keer per 14 dagen
Filosofie is jezelf verbazen en verwonderen 
over de werkelijkheid. Je bestudeert het 
gedachtegoed van de belangrijkste filosofen 
aan de hand van het boek de “Canon van 
de filosofie”. Daarna ga je met elkaar in 
gesprek onder begeleiding van filosofisch 
gespreksleider Johan Saanen over wisselende, 
algemeen menselijke thema’s.

Heb je typeles nodig? 
Typecursus voor beginners 
in de bieb
Startdata en lestijden: 
3 september 16.00 - 17.00 uur
5 september 19.00 - 20.00 uur

Boekenpraat! 
Open inloop
donderdag 12 december
10.30 - 12.00 uur 
Hoe vind je nou net dat ene mooie boek uit 
de collectie waar je blij van wordt? 
Welk boek geeft je stof tot nadenken en kan 
je op een nieuw spoor zetten?
Wil jij de leeservaringen van anderen horen?  
Of wil je zelf vertellen over een boek dat 
diepe indruk heeft gemaakt?
Praat samen in een ongedwongen sfeer 
over mooie boeken. Loop binnen bij de 
Boekenpraat! Je bent welkom. 
We starten met 1 keer per 2 maanden. 
Kijken hoe het gaat lopen… 

Spelletjesmiddag 
woensdag van 14.00 - 16.00 uur
Groot en klein kan gewoon aanschuiven in de 
wekelijkse spelletjesmiddag in de KoffieBoekerij. 
Speel samen een gezelschapsspel.  
Een gezellige tijdsbesteding op woensdag .
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In onze lezingen kun je je laten voorlichten
in lezingen duurzaamheid, tiny houses, 
mobiliteit en hoogbegaafdheid. Je ontmoet 
bekende schrijvers en journalisten met prik-
kelende ideeën. 
In de Mensenbieb op 12 november leen je 
bijzondere mensen met bijzondere verhalen 
voor een gesprek. 

Voor kinderen zijn er voorleesuurtjes, taal-
programma’s en kindercolleges. Want je bent 
nooit te jong om te genieten van verhalen, 
taal en boeken. Daar heb je je hele leven 
voordeel van. 

Wil je weten wat een cursus of activiteit 
inhoudt? Kijk op de website 
www.bibliocenter.nl/agenda. Meestal begin-
nen de lezingen om 19.30 uur. Klik op de 
datum voor een uitgebreide beschrijving. 
Reserveer meteen je kaartje. Natuurlijk kun je 
ook bellen. 088-2432000. We helpen je graag!

De prijs
Je hoeft niet altijd te betalen. Veel activiteiten 
zijn gratis. Daarvoor betaal je belasting. 
Voor lezingen en cursussen hanteren we 
twee tarieven. Onze leden hebben een 
streepje voor en krijgen vaak korting. Neem 
een bibliotheekpas of doe het lidmaatschap 
cadeau. Daarmee geef je een jaar lang kennis, 
ontspanning, kunst en kansen cadeau. 
E-books zijn inbegrepen bij het abonnement.

Speciale bijeenkomst  
De mensenbieb - 
Weert respecteert
Leen een ‘levend boek’ 
Zaterdag 9 november 
11.00 - 14.00 uur
Bezoekers van de Mensenbieb kunnen voor 
even een ‘levend boek’ naar keuze lenen. 
In een open gesprek kun je in gesprek met 
onbekenden met wie je in het dagelijkse 
leven niet zo snel contact hebt. De te ‘lenen’ 
mensen zijn bijvoorbeeld blind, verslaafd 
of gevlucht. Verruim je blik. Ervaar een 
waargebeurd verhaal uit de eerste hand van 
iemand die het heeft meegemaakt.   
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Schrijvers en sprekers 
in lezingen en actuele colleges

Mobiliteit, High Tech en de toekomst
door Carlo van de Weijer 
11 september - college
Zelfrijdende auto’s, Uber, drones. Het transport van goederen en de 
mobiliteit van mensen verandert drastisch. Wat is het effect op de 
mens en onze omgeving?  Van de Weijer heeft een brede ervaring in 
de autoindustrie en is momenteel o.a. directeur Smart Mobility aan 
de Technische Universiteit Eindhoven.

een kijk op hoogbegaafdheid
door orthopedagoog Barbara van der Waarde
18 september
Hoe kun je ervoor zorgen dat hoogbegaafde kinderen de opvoeding 
en begeleiding krijgen die het beste aansluit bij hun karakter, kansen 
en problemen? 

Noord-Korea: de verbeelde werkelijkheid
24 september
Reisorganisator Marc Roth neemt je mee naar het meest gesloten 
land ter wereld, waar de werkelijkheid anders is dan je ziet. Met 
filmfragmenten en beeldmateriaal.

exoplaneten en de speurtocht 
naar buitenaards leven 
door wetenschapsjournalist Govert Schilling
26 september - college
In 1995 werd voor het eerst een planeet ontdekt in een baan rond 
een andere ster dan de zon. Inmiddels zijn er enkele duizenden 
exoplaneten bekend. Maar leeft er ook iets? Kunnen we daar dan 
ooit mee communiceren?
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Kinderen van zwarte bevrijders   
9 oktober, 19.30 – 21.00 uur 
Mieke Kirkels vertelt over de verzwegen geschiedenis van kinderen 

van zwarte bevrijders en de nagenoeg onbekende deelname van 

zwarte Amerikanen aan de bevrijding van Europa bij Wereldoorlog II.

Organisatie samen met Erfgoedhuis Weert.

Dyslectisch en hoogbegaafd: leren door het leven 
23 oktober 
“Je bent dyslectisch.” Wat een opluchting voor Jan Lemmens, 

ervaringsdeskundige en coach, toen hij deze diagnose kreeg. 

Hij doet er nu zijn voordeel mee. Hoe is dat gegaan?

Amerika, lezingencyclus door Jos van Gend
24 oktober 
Een andere kijk op en waardering van John F. Kennedy: 
over de Cubacrises, burgerrechten en Lyndon B. Johnson. 
3 delige reeks 24 en 31 oktober, 7 november.

Vloggen met emma
28 oktober  
Door de bekende 14 jarige You-tuber en vlogster Emma Keuven 
uit Hunsel met 440.000 volgers. Ze komt samen met haar moeder 
Angélique Keuven.

25 oktober 
Fotograaf Rein Reuter vertelt aan de hand 
van foto’s uit de beeldbank van het Erfgoed-
huis Weert over het veranderde straatbeeld 
aan de Weerter Singels

19 december 
Geniet van de feestmaand en kom luisteren 
naar de Kerstverhalen van de gepassioneerde 
vertelster Lisette Oosterbosch van 
de Verhaalderij uit Veldhoven.

Koffie speciaal met een goed verhaal - 
Boeiende verhalen, inclusief lekkernijen 
& twee consumpties
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Nederland Leest 
november 2019 
thema Duurzaamheid
Winterbloei, de bloemlezing uit de natuurverhalen 
van Jan Wolkers met columns van Aaf Brandt  
Cortius, cadeau voor de leden van Bibliocenter! 
Zolang de voorraad strekt. 

Aaf Brandt Cortius 
journalist, columnist, 
programmamaker 
30 oktober 

Duurzaam doen in het 
dagelijkse leven met stof 
tot nadenken. Grappig en 
ontnuchterend.   

Overleef de supermarkt!  
door Teun van de Keuken 
6 november 

Teun is bekend van het 
populaire televisie-
programma Keuringsdienst 
van Waarde. Hij legt feilloos 
de marketingtrucs bloot 
uit de supermarkt en de 
levensmiddelenindustrie.      

Natuurfotograaf  
Otto Plantema   
Wildlife rondom Antarctica
13 november 
De schitterende foto’s van zijn reizen naar 
onherbergzame gebieden en reisverhalen 
staan in internationale foto- en vogeltijd-
schriften. Zijn nieuwste boek  ‘Around the 
World for Albatrosses’ over bescherming en 
bedreiging van de albatros doet je verbazen 
en genieten. 

Tiny houses:  
klein maar fijn wonen 
27 november 
Marjolein Jonker over de levensfilosofie van 
deze vernieuwende  woonvorm. Hoeveel 
ruimte heb je nodig om prettig te wonen?  
Marian Arts van de gemeente Weert vertelt  
   over het belang ervan in  
              onze veranderende  
                 maatschappij. 
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Voorlezen, 
mooie boeken 
en kindercolleges
Met taal, met boekjes en 
verhalen kan je niet vroeg 
genoeg beginnen. Kinderen 
die worden voorgelezen leren 
hierdoor per jaar 1.000 woorden 
meer dan kinderen die niet 
worden voorgelezen. 
Vaak leren ze sneller lezen en 
praten en kunnen ze zich 
beter concentreren en 
focussen. Maar voorlezen 
doe je ook omdat het leuk is, 
omdat je samen met je kind 
iets gezelligs doet en 
omdat het fijn is om tegen 
elkaar aan te kruipen. 

Geniet 
van mooie 
boeken!
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Voorleescafé 
“Boekje open” voor baby’s en kleuters 
een keer per maand op vrijdag 
10.30 – 11.00 uur 
20 september, 25 oktober, 29 november
Kom samen met je (oppas)kindje zingen, 
spelen en voorlezen. Dat is genieten voor 
kinderen van 0 tot 3 jaar! Luister naar een 
verhaal en wissel tips uit met andere ouders. 
Deelname is gratis. Je hoeft je niet van 
tevoren aan te melden.
 

Voorlezen op 
woensdagmiddag
samen luisteren en meeleven 
met verhalen
Stramproy: 14.00 - 14.45 uur 
Voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. 
Weert: 14.45 - 15.00 uur 
Voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar.
Behalve in schoolvakanties.
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KiNDer-
COLLeGeS 

Nieuwsgierige kinderen opgelet! 
Bij de kindercolleges kom je alles 
te weten over wetenschap en 
vreemde raadsels. 

ruimtevaart in 
vogelvlucht
Voor kinderen van 7 t/m 12+ 
25 september 14.30 - 16.00 uur
We duiken in de geschiedenis van de 
ruimtevaart en werpen een blik op nieuwe  
ontwikkelingen. Van de avonturenboeken 
van Jules Verne tot ruimtetoerisme in de 
toekomst. Het komt allemaal aan bod. In de 
workshop bouw je een echte Space Shuttle. 

Op reis naar de maan 
9 oktober 13.30 - 15.00 uur  
Let op: voor kinderen van 5 t/m 7 jaar
Hoe ziet de maan er van dichtbij uit? En waar 
komen die vele gaten vandaan? Hoe lang 
duurt het om naar de maan te reizen?  
We vertellen ook over het boek “De reis  
naar de maan” van Jozua Douglas. 

Op reis door de ruimte 
9 oktober 15.30 - 17.00 uur
Voor kinderen van 7 t/m 12+ 
Tijdens dit kindercollege reis je mee door 
de ruimte. We onderzoeken wat de ruimte 
nu precies is en waarom het er zo gevaarlijk 
kan zijn. 

2 t/m 13 oktober 2019
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Mineralen en 
Gebergten 
30 oktober 14.30 - 16.00 uur
Voor kinderen van 7 t/m 12+ 
Hoe zijn gebergten ontstaan? Waar vind 
je veel gebergten en waarom juist daar? 
In de bergen is de kans groot dat je mooie 
mineralen vindt. In de workshop ga je zelf 
aan de slag met stenen. Hoe kun je een  
ruwe steen polijsten tot een bling bling 
steen? 

Superkrachtbronnen 
13 november 14.30 - 15.30 uur. 
Voor kinderen van 7 t/m 12+
Ga mee op onderzoek naar verschillende 
energiebronnen op energie-eiland en 
leer meer over de voor- en nadelen van 
windenergie, zonnecellen, chemische 
reacties. Dit college wordt gegeven door 
Mad Science.
Dit kindercollege sluit perfect aan 
bij het thema van Nederland Leest: 
Duurzaamheid.

Weer, Klimaat  
en Duurzaamheid 
27 november 14.30 - 16.00 uur. 
Voor kinderen van 7 t/m 12+
Waarom wordt er nu zoveel over het weer, 
het klimaat en duurzaamheid gepraat? 
Maar wat is het eigenlijk? Is het weer altijd 
hetzelfde geweest? Ga aan de slag met een 
‘Weerworkshop’.
Dit kindercollege sluit perfect aan 
bij het thema van Nederland Leest: 
Duurzaamheid.

Dinosaurussen 
18 december 14.30 - 16.00 uur
Voor kinderen van 7 t/m 12+
Wat is een dinosaurus en in welke tijd 
leefden ze? Welke zijn de laatste nieuwe 
ontdekkingen over deze uitgestorven 
dieren? Na het kindercollege is er een 
workshop over dinosaurussen. 
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Ontmoetingsbijeenkomsten 
voor mantelzorgers 
Elke 1e woensdag van de maand  
van 10.00 - 11.30 uur
Onder het genot van een kopje koffie krijg  
je informatie over actuele zorgthema’s 
en wissel je ervaringen uit met andere 
mantelzorgers. Organisatie samen met 
Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn.

In gesprek met anderen
4 september  

Erwin Naebers, regisseur 
sociaal domein WMO 
gemeente Weert
2 oktober  

In gesprek met anderen
6 november 

Mantelzorgen en de 
zorgverzekering
4 december 

Zorgen voor…

Alzheimer - doe-middag  
21 september 
Een doe-middag voor mensen met  
dementie én hun begeleiders in het  
kader van de Wereld Alzheimer Dag.  
Een gezellige zaterdagmiddag om op  
allerlei manieren mooie herinneringen  
uit het verleden opnieuw te beleven. 

Voorlezen aan Ouderen: 
hoe doe je dat - workshop  
7 oktober 
Voor vrijwilligers van zorginstellingen om 
goed voorlezen nog beter onder de knie te 
krijgen.  Vertelster Lisette Oosterbosch van 
de Verhaalderij geeft vooral aandacht aan de 
praktijk van de voorleeskunst voor ouderen 
en dementerenden. Wat kun je doen om je 
publiek en jezelf te blijven boeien? Welke 
materialen zijn hiervoor geschikt?

Het PersoonsGebonden 
Budget (PGB) - lezing  
4 november  
In de Week van de Mantelzorg voorlichting 
over het persoonsgebonden budget door 
voorlichter en ervarings-deskundige van  
“Per Saldo” in de Week van de Mantelzorg.  
Per Saldo is de vereniging van en voor mensen 
met een persoonsgebonden budget die er 
daarmee voor kiezen om de regie over hun 
eigen leven te voeren. 

Mindfulness - 
Kennismakings workshop  
30 september in Heel 
25 november in Nederweert 
Door Irma de Bont, coach mindfulness. Hoe pas 
je mindfulness toe? Deze vorm van aandacht 
training heeft wetenschappelijk bewezen  
effecten voor vermindering van stress. 



Werk & carrière 

Fit in flow 
18 september 
door Leo Hermans
Hoe blijf je mentaal en fysiek in balans 
bij het zoeken naar werk? Eenvoudige en 
makkelijk toepasbare tips geven je meer 
enthousiasme en energie.

Wat is jouw mindset tijdens 
een sollicitatiegesprek? 
16 oktober - door Marlie Franssen
Wat je denkt en voelt is van grote invloed op wat 
je uitstraalt tijdens een sollicitatiegesprek. 
Dat vraagt om focus en voorbereiding.  
Hoe geef je daar aandacht aan?

Verlieskunde:
emoties bij verandering  
en verlies van werk 
20 november 
door Angela Bottenberg van de FNV
Als je werk je leven is, dan valt bij ontslag je 
leven in duigen. Hoe geef je aandacht aan je 
emoties en stress om een volgende stap te 
kunnen maken?

Wisselen van beroep? Hoe dan? 
18 december 
door Daniëlle Bax, loopbaancoach
Zoek jij een nieuwe baan waar je met plezier 
naartoe gaat en waar je voldoening uit 
haalt? Welke mogelijke functie maakt je 
écht blij en gelukkig? 

Workshop: Smartphone 
fotografie voor ondernemers
4 november
Maak de allerbeste foto met je smartphone 
en beleef een nieuwe kijk op fotografie.  
Je leert de kneepjes van het vak, zodat je 
zelf kunt zorgen voor goede en aantrekke-
lijke content op Instagram of Facebook.

Gratis interactieve workshop 
ACT voor werkzoekenden.   
Act and Commitment Therapy  
19 september 13.00 - 16.30 uur 
door Henriette Bloemenkamp
ACT is een gedragstherapie die hulpmid-
delen en technieken aanreikt. Je leert om 
te gaan met belemmeringen die je 
verhinderen je dromen waar te maken. 

meer info op www.bibliocenter.nl 12

Walk&Talk voor werkzoekenden
3e woensdag van de maand 9.30 – 11.30 uur
Ontmoet andere werkzoekenden. Deel je kennis en ervaringen. Doe mee aan workshops van 
professionals voor ontwikkelingen in je werk en carrière. Zo blijf je goed op de hoogte en 
houd je aansluiting bij de veranderende arbeidsmarkt.

Mogelijk gemaakt door 

de gemeente Weert. 



Tel mee met taal 
Cursus 35 lessen 
Heb je moeite met lezen en schrijven? Vind je 
het lastig om met de trein te reizen? Kun je je 
kleinkind niet voorlezen? Of is een formulier 
invullen een probleem? Volg dan de gratis 
cursus Tel mee met Taal. Je kunt terecht in 
de bibliotheek van Heel, Heythuysen, 
Maasbracht, Nederweert en Weert. 
Deze cursus in niet bedoeld voor inburgering. 

Taalcafé: Ontmoeten en 
Nederlands oefenen  
Wekelijks  
Anderstaligen oefenen Nederlands met een 
taalvrijwilliger. Het is gratis, met een lekker 
kopje koffie of thee erbij. Je hoeft je van 
tevoren niet aan te melden.  
Heel, maandag 10.00 - 11.30 uur
Maasbracht, woensdag 10.00 - 11.30 uur
Nederweert, woensdag 10.00 - 11.30 uur
Weert, dinsdag 18.30 - 20.00 uur 

Open inloop Taal  
Wekelijks 13.00 - 15.00 uur, Weert
Kom oefenen met het spreken, lezen en 
schrijven van de Nederlandse taal. Dat kan door 
aan de slag te gaan met taaloefenprogramma’s 
op de computer. Of oefen gesprekken met 
vrijwilligers en de ondersteuning van een 
NT2docent.

Voorlezen bij jou thuis 
Voor gezinnen met kinderen van 
2 tot 12 jaar, in Leudal, Maasgouw 
en Nederweert
Zou jij het fijn vinden als een vrijwilliger één 
keer per week - 20 weken lang - bij jou thuis 
langs komt met boeken vol verhalen en jou 
eruit voorleest? Want als je samen met kinderen 
boeken leest, dan leer je méér woorden en méér 
taal. Dan krijg je plezier in boeken. En dat geeft 
betere kansen op school!

Lezen en schrijven is niet voor iedereen even 
gemakkelijk. Je voelt je zekerder en kunt 
meer dingen zelf als je de taal goed kent. 
Wil jij graag je taal verbeteren? En beter
Nederlands leren spreken, schrijven of lezen? 
Schrijf je in voor de gratis taalcursus Tel mee  
met Taal. Loop binnen bij het Taalcafé in de  
bibliotheek of doe mee met de Open Inloop Taal. 
Heb je vragen of wil je je aanmelden?  
Bel 088-2432000. Vraag naar Toos Jenniskens,  
Laura van Hoppe of Gaby Hellebrand. 
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Taal: je hebt het elke dag nodig
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Leer beter omgaan met de computer 

Klik&Tik
Heb je weinig ervaring met de computer? 
En wil je graag de computer beter leren 
gebruiken? Dan is Klik & Tik iets voor jou. 
In deze gratis cursus leer je typen, e-mailen 
en het internet gebruiken. 
Volg de cursus in Heel, Heythuysen, 
Nederweert en Weert.

Digisterker: 
werken met de e-overheid
Als het aan de overheid ligt, regelen we straks 
al onze zaken online. Deze cursus helpt je in 
vier bijeenkomsten op weg. Je leert hoe je een 
DigiD aanvraagt en hoe je het gebruikt.  

Workshop e-books 
elke 3e donderdag van de maand  
13.00 - 14.30 uur
Heb je hulp nodig bij het gebruik of 
downloaden van de gratis e-books via de 
online bibliotheek? Interesse? Schrijf je dan 
in voor gratis deelname. 19 september, 
17 oktober, 21 november, 19 december.

Wil je meer weten over deze cursussen? 
Informeer bij Els Meeuwissen of Margriet Roost 088-2432000.

Computercursussen 
met Seniorweb
Wil je beter leren omgaan met de computer en 
internet? Bij Bibliocenter kun je verschillende 
cursussen en workshops volgen over foto-
bewerking, Facebook, Word en Excel en andere 
onderwerpen. Vrijwilligers van Seniorweb 
verzorgen de scholing in de bibliotheken 
van Weert, Stramproy, Nederweert, Heel en

Heythuysen. De startdata zie je in de agenda 
achterin deze folder.  

Je kunt inschrijven voor:
Adressenbestand en etiketten maken 3 lessen, 
Excel basiscursus 4 lessen, Facebook: aan de 
slag 1 les, Fotobewerking 8 lessen, Fotoboek 
maken met Albelli 6 lessen, Google 4 lessen, 
Google maps 3 lessen, de Ipad 8 lessen, 
Powerpoint basiscursus 4 lessen, Veilig en 
vertrouwd online 3 lessen, Werken met mappen 
en bestanden 3 lessen, Whatsapp 3 lessen, 
Windows 10 basiscursus 13 lessen, Windows  
Verkenner 3 lessen, Word basiscursus 4 lessen.
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Taal: je hebt het elke dag nodig

“Deze cursus heeft mij zelfvertrouwen 

gegeven. Ik kan nu veel meer doen 

met mijn computer. Ik hoef niet steeds 

naar de buurman te lopen om me 

te laten helpen. Nu kan ik het zelf.”



exposities
Bezet en Bevrijd
Weert tijdens de Tweede Wereldoorlog 
4 oktober 2019 t/m 30 maart 2020
Samenstelling Erfgoedhuis Weert.

ruwe bolster, blanke pit
1 t/m 31 oktober
Een selectie van de gedichten van  
Perry von Pickartz.

Vijftig jaar Marokkaanse 
migratie in Nederland
19 t/m 25 november

Notarisspreekuur door 
Notariaat in de Tiendschuur
Op de 1e donderdag van de maand 
18.30 - 19.30 uur
Gratis professioneel advies. 

Digitaal spreekuur 
elke vrijdagochtend 10.00 - 10.30 uur 
Over e-books, smartphones, tablets en 
andere computervragen. 

Ondernemersspreekuur 
elke maandag 13.00 tot 17.00 uur 
Over ondernemerschap en het starten 
van een eigen bedrijf. 
Op afspraak okbteamlimburg@gmail.com 
of 06-25065671.

Loopbaanbegeleiding 
Maandelijks op vrijdag (na de 
Walk&Talk) 10.00 tot 11.00 uur
Advies van Monique Christophe of Myra 
Fens. 20 september, 18 oktober, 22 novem-
ber, 20 december.

Sociale raadslieden spreekuur 
elke dinsdag 10.00 tot 12.00 uur 
Voor inwoners van Nederweert in de bieb 
Nederweert, Kapelaniestraat 8. Je krijgt 
antwoord op je juridische en financiële 
vragen van Sabrina Seeck en Noortje Verber.  
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Spreekuren



  Agenda najaar 2019
 
  SepTeMBer
  2  Cursus fotobewerking op de pC

  Bibliocenter Weert

 2  Cursus Werken met mappen 

  en bestanden

  Bibliocenter Weert

 3  Inloop info over computercursussen  

  van SeniorWeb

  Bibliocenter Heythuysen

 3  Typecursus in de bieb

  Bibliocenter Weert

 4  Mantelzorgbijeenkomst.

  In gesprek met anderen die zorgen

  Bibliocenter Weert

 5  Notarisspreekuur 

  Bibliocenter Weert

 5  Basiscursus excel

  Bibliocenter Weert

 5  Filosofie: een 2-jarige Basiscursus

  Bibliocenter Weert

 5  Inloop info over computercursussen  

  van SeniorWeb

  Bibliocenter Stramproy

 5  Typecursus in de bieb

  Bibliocenter Weert

 6  Basiscursus Windows 10

  Bibliocenter Weert

 10  Basiscursus Windows 10

  Bibliocenter Heel

 10  Cursus Werken met mappen 

  en bestanden

  Bibliocenter Heel

 

 11  College: Mobiliteit, high tech 

  en de toekomst 

  door Carlo van de Weijer

  Bibliocenter Weert

 11  WhatsApp voor Android

  Bibliocenter Weert

 11  Workshop Google Maps

  Bibliocenter Weert

 18  Walk&Talk: Fit in flow 

  Bibliocenter Weert

 18  Lezing: een kijk op hoogbegaafdheid  

  door Barbara van der Waarde

  Bibliocenter Weert

 19  Workshop e-books

  Bibliocenter Weert

 19  Basiscursus Windows 10

  Bibliocenter Weert

 19  Workshop werkzoekenden: ACT: 

  Act and Commitment Therapy

  Bibliocenter Weert

 20  Spreekuur loopbaanbegeleiding

  Bibliocenter Weert

 20  Voorleescafé ‘Boekje open’

  Bibliocenter Weert

 21  Alzheimer Doe-middag

  Bibliocenter Weert

 22  Grote boekenmarkt

  Bibliocenter Weert

 24  Lezing: Noord-Korea 

  door Marc roth

  Bibliocenter Weert
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 26  Kindercollege: ruimtevaart in   

  Vogelvlucht

  Bibliocenter Weert

 26  College: expoplaneten en buitenaards  

  leven door Govert Schilling

  Bibliocenter Weert

 30  Workshop: Kennis maken 

  met Mindfulness

  Bibliocenter Heel

  OKTOBer 
 1- 31  expositie: ruwe bolster, blanke pit. 

  Gedichten van perry von pickartz 

  Bibliocenter Weert

 2 - 13  Kinderboekenweek thema ‘Kom erbij!’

 2  Mantelzorgbijeenkomst. 

  In gesprek met erwin Naebers, 

  regisseur Sociaal Domein WMO

  Bibliocenter Weert

 3  Notarisspreekuur

  Bibliocenter Weert

 4  t/m 30 maart 2020

  expositie: Bezet en Bevrijd,

  Weert tijdens WO II

  Bibliocenter Weert

 7  Basiscursus Word

  Bibliocenter Weert

 7  Workshop: Voorlezen aan Ouderen

  Bibliocenter Weert

 8  Cursus Veilig en vertrouwd online

  Bibliocenter Heel

 9  Basiscursus powerpoint

  Bibliocenter Weert

 9  Basiscursus Word

  Bibliocenter Weert

 9  Kinderboekenweek

  Kindercollege: Op reis naar de maan      

  Bibliocenter Weert

 9  Kinderboekenweek

  Kindercollege: Op reis door de ruimte     

  Bibliocenter Weert

 9  Lezing: Kinderen van zwarte bevrijders  

  door Mieke Kirkels

  Bibliocenter Weert

 10  Werken met de e-overheid: Digisterker

  Bibliocenter Weert

 10  Informatiebijeenkomst 

  Senia voor Literaire leesclubs

  Bibliocenter Weert

 10 Informatiebijeenkomst 

  Senia voor Geschiedenis leesclubs

  Bibliocenter Weert

 16  Walk&Talk. 

  Wat is jouw mindset bij het solliciteren?

  Bibliocenter Weert

 17  Workshop e-books

  Bibliocenter Weert

 18  Spreekuur loopbaanbegeleiding

  Bibliocenter Weert

 23  Snelcursus ipad

  Bibliocenter Maasbracht

 23  Lezing: Dyslectisch en hoogbegaafd:  

  leren door het leven door Jan Lemmens

  Bibliocenter Weert

 24  Lezingencyclus Amerika door Jos van Gend

  Bibliocenter Weert

 25  Koffie speciaal met een goed verhaal  

  door rein reuter. Het veranderde 

  straatbeeld aan de Weerter Singels  

  Bibliocenter Weert
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 25  Voorleescafé ‘Boekje open’

  Bibliocenter Weert

 28  Lezing: Vloggen met emma 

  Bibliocenter Weert

 28  Basiscursus Windows 10

  Bibliocenter Heythuysen

 30  Kindercollege: Mineralen en Gebergten

  Bibliocenter Weert

 30  Nederland Leest 

  Lezing: Aaf Brandt Corstius   

  Bibliocenter Weert

  NOVeMBer
 4  Workshop: Smartphone fotografie  

  voor ondernemers

  Bibliocenter Weert

 4  AVOND Mantelzorgbijeenkomst. 

  Het persoonsGebonden Budget 

  Bibliocenter Weert

 5  Cursus Google

  Bibliocenter Heel

 6  Mantelzorgbijeenkomst. 

  In gesprek met anderen die zorgen.

  Bibliocenter Weert

 6  Nederland Leest 

  Lezing: Overleef de supermarkt! 

  Teun van de Keuken 

  Bibliocenter Weert

 7  Notarisspreekuur

  Bibliocenter Weert

 7  Cursus Adressenbestand en etiketten maken

  Bibliocenter Stramproy

 9  De Mensenbieb: 

  leen eens een ‘levend  boek’

  Bibliocenter Weert

 11  Cursus Fotoboek maken met Albelli

  Bibliocenter Weert

 11  Cursus Veilig en vertrouwd online

  Bibliocenter Weert

 13 Workshop: Bijblijven met Facebook

  Bibliocenter Weert

 13  Nederland Leest

  Kindercollege: Superkrachtbronnen     

  Bibliocenter Weert

 13  Workshop: Bijblijven met Facebook

  Bibliocenter Maasbracht

 13  Nederland Leest 

  Lezing: Natuurfotograaf Otto plantema.  

  Wildlife rondom Antarctica   

  Bibliocenter Weert

19 - 25  expositie: Vijftig jaar Marokkaanse 

  migratie in Nederland

  Bibliocenter Weert

 20  Walk&Talk: verlieskunde

  Bibliocenter Weert

 21  Workshop e-books

  Bibliocenter Weert

 22  Spreekuur loopbaanbegeleiding

  Bibliocenter Weert

 25  Workshop: Kennis maken met mindfulness

  Bibliocenter Nederweert

 27  Orde op de pc: werken met 

  Windows Verkenner

  Bibliocenter Weert

 27  Cursus Adressenbestand en etiketten maken

  Bibliocenter Weert

 27  Nederland Leest 

  Kindercollege: Weer, Klimaat en 

  Duurzaamheid    

  Bibliocenter Weert
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  27  Nederland Leest

  Tiny Houses: klein maar fijn wonen  

  door Marjolein Jonker   

  Bibliocenter Weert

 28  Cursus Google

  Bibliocenter Weert

 29  Voorleescafé ‘Boekje open’

  Bibliocenter Weert

  DeCeMBer
 4  Mantelzorgbijeenkomst.   

  Mantelzorgen en de zorgverzekering

  Bibliocenter Weert

 5  Notarisspreekuur

  Bibliocenter Weert

 12  Boekenpraat! Open inloop

  Bibliocenter Weert

 18  Kindercollege: Dinosaurussen

  Bibliocenter Weert 

 18  Walk&Talk: Wisselen van beroep? 

  Bibliocenter Weert

  19  Koffie speciaal met een Kerstverhaal  

  door Lisette Oosterbosch van   

  de Verhaalderij

  Bibliocenter Weert

 20  Spreekuur loopbaanbegeleiding

  Bibliocenter Weert

Wil je op de hoogte blijven van tips 

en activiteiten van Bibliocenter? 

Abonneer je op de digitale nieuwsbrief via 

www.bibliocenter.nl/nieuwsbrief

Tip




