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Ruimtes

In de Bibliotheek bevinden zich 
meerdere ruimtes die voor 
professionele doeleinden te gebruiken 
zijn. Met een capaciteit van 8 tot 
100 personen en goede faciliteiten 
zoals een flip-over, beamer/tv-
scherm en presentatiescherm kun 
je hier terecht voor bijeenkomsten 
in allerlei vormen. De ruimtes 
beschikken over gratis wifi en in 
het gebouw is een lift aanwezig.

Het gebouw

Architecten Jules Kayser en Ben Hendrikx 
ontwierpen een drie verdiepingen hoog 
gebouw met een volledig uitgebouwde 
kelder. Opvallend is de langgerekte gevel 
met grote ramen die voor een heerlijke 
lichtinval zorgen. Lichtkoepels zorgen 
ervoor dat ook diep in het gebouw 
natuurlijk licht naar binnen valt. Voor de 
jaren zestig was het ontwerp van een 
‘open boekerij’ met boeken in stalen 
rekken die men zelf kon pakken een heel 
vooruitstrevend ontwerp. Kenmerkend is 
verder de trap die van de begane grond 
naar een tussenbalkon voert. De open 
uitstraling van het gebouw is tot op de 
dag van vandaag bewaard gebleven 
en maakt de Stadsbibliotheek tot een 
geliefde studie- en verblijfplek.
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4  De Bibliotheek Venlo

In 2017 vierde de Bibliotheek Venlo 
haar honderdjarig bestaan en mocht 
ze als kers op de taart een Koninklijke 
Onderscheiding in ontvangst nemen. 
Ooit begonnen als een kleine Leeszaal 
is de Bibliotheek de afgelopen eeuw 
uitgegroeid tot een bloeiend Huis van 
Informatie en persoonlijke ontwikkeling. 
Iedere Venlonaar kan hier kennis en 
informatie halen, delen en brengen. 
Naast de Stadsbibliotheek heeft de 
Bibliotheek Venlo vestigingen in Arcen, 
Belfeld, Blerick, Tegelen en Velden.

 

STEK is letterlijk en figuurlijk een heerlijke 
plek in Venlo om te vertoeven. Gevestigd 
in de Stadsbibliotheek kun je hier terecht 
voor de lekkerste soepjes, broodjes, 
taartjes en drankjes. Ontbijt, lunch, borrel 
of een lekker tussendoortje, eigenaren 
Kristel Kessels en Eefke Linssen serveren 
huisgemaakte lekkernijen van verse en 
gezonde produkten. Met een tijdschrift uit 
de Bibliotheek of gezellig met elkaar is het 
hier genieten, zowel binnen als buiten op 
het terras.
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In de Stadsbibliotheek kun je 
professioneel gebruik maken van zes 
ruimtes: twee kleinere studiekamers, 
een cursusruimte, twee lichte vergader/
presentatieruimtes en een prachtige grote 
Podiumzaal. Deze bieden – afhankelijk 
van de grootte en inrichting – ruimte 
voor overleg, seminars, workshops, 
teambuilding, optredens, filmavonden, 
repetities etc. In STEK kun je eveneens 
terecht voor lezingen, presentaties of 
kleinere bedrijfsfeestjes. Onze ruimtes 
zijn in veel gevallen flexibel in te richten 
en uitgerust met diverse technische 
faciliteiten.

 De ruimtes

Ruimte Capaciteit Oppervlakte
  personen m2

Podiumzaal 100 185  

STEK 100 180  

Huiskamer 30 60  

Praatkamer 12 34  

Kenniskamer 9 40  

Blauwe kamer 10 23  

Groene kamer 10 23

Het houdt niet op bij alleen 
huren, STEK verzorgt met 
plezier de catering. 

Op pagina 13 lees je wat de 
mogelijkheden zijn.



6  Podiumzaal

Deze mooie grote zaal is te gebruiken 
voor allerlei doeleinden, zoals presentaties,
workshops, optredens, filmvertoningen,
debatten en vergaderingen. In totaal
kunnen er 100 stoelen in verschillende
opstellingen worden geplaatst.
De Podiumzaal bevindt zich op de tweede
verdieping.Toiletten zijn aangrenzend.

+2
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Specificaties
Zaal: max. 100 personen.
Oppervlakte zaal: 185 m2.
Afmeting podium: 6 elementen van 2 x 1 
meter, naar eigen wens samenstellen.
Lift aanwezig.

Faciliteiten | inbegrepen bij de huur
✔ Podium
✔ Beamer met projectiescherm
✔ VGA en HDMI aansluiting voor 
 laptop/pc
✔  Loopmicrofoon en microfoon op 

standaard
✔  Piano
✔  Laptop
✔ 100 stoelen
✔ Verduisteringsgordijnen
✔ Tafels op aanvraag
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In STEK kun je niet alleen lekker eten en 
drinken. De sfeervolle ruimte met in het 
midden een podium is ook heel geschikt 
voor presentaties, optredens, lezingen etc. 
In totaal kunnen hier 100 personen een 
mooie zitplaats krijgen.
STEK bevindt zich op de begane grond 
met een eigen ingang. 
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Specificaties
Max. 100 personen.
Oppervlakte: ruim 180 m2.
Afmeting podium: 15 m2. 

Faciliteiten | inbegrepen bij de huur
✔ Podium
✔ Beamer met projectiescherm
✔  Vaste laptop met VGA en HDMI 

aansluiting
✔  Twee handmicrofoons, 

microfoonstandaard
✔  Piano
✔ Professionele geluidsinstallatie
✔ Lichttechniek podium
✔ 54 vaste stoelen (horecasetting)
 Tot 100 stoelen bij te plaatsen



8  Huiskamer

Dit is dé perfecte vergader- en presentatie-
ruimte voor kleinere groepen! 
Aan de voorkant van het gebouw op de 
tweede verdieping gelegen heb je hier 
niet alleen een mooi zicht op de stad 
maar ook een prachtige lichtinval. 

Afhankelijk van de indeling kunnen 
hier tot dertig personen plaatsnemen: 
12 personen aan de twee lange tafels 
en 20 tot 30 personen in een kleine 
theateropstelling.

Specificaties
Max. 30 personen.
Oppervlakte: 60 m2.
Lift aanwezig.
Zonneschermen.

Faciliteiten | inbegrepen bij de huur
✔ Beamer met projectiescherm
✔ VGA aansluiting voor laptop/pc
✔  Keukenblok met koelkast en 

gootsteen
✔ 30 stoelen
✔ 2 tafels  (2 m x 0,85 m)
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9 Praatkamer

Dit is een ruime, lichte vergaderzaal 
op de tweede verdieping.
Aan de lange tafel kunnen 12 personen 
plaatsnemen en de ruimte is voorzien 
van goede presentatie-apparatuur.

Specificaties
Max. 12 personen.
Oppervlakte: 34 m2.
Lift aanwezig.
Zonneschermen.

Faciliteiten | inbegrepen bij de huur
✔ Beeldscherm, 62 inch
✔  Digitale presentatieapparatuur, 
 VGA en HDMI aansluiting
✔ Grote vergadertafel
✔ 12 stoelen
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10  Kenniskamer

Zoek je de perfecte workshopkamer, dan 
heb je die nu gevonden! In deze fijne 
ruimte op de eerste verdieping staat 
een grote tafel met tien werkplekken. 
In totaal zijn er negen vaste computers 
beschikbaar waarvan er één is 
aangesloten op een vaste beamer met 
projectie op een smartboard. 

Extra
Op aanvraag kunnen extra stoelen 
worden geplaatst.

Specificaties
Werkplekken voor 9 personen, 
ca. 8 extra stoelen mogelijk.
Oppervlakte: 40 m2.
Zithoek.
Lift aanwezig.

Faciliteiten | inbegrepen bij de huur
✔ Grote werktafel
✔ Beamer
✔ Smartboard
✔ Multifunctionele printer 
✔ 8 vaste pc’s voor cursisten
✔  1 docenten pc (aansluiting op beamer)
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11 Blauwe kamer

Klein maar fijn, deze aangename studie-, 
vergader- of cursusruimte voor ongeveer 
10 personen op de eerste verdieping. 
De blauwe kamer heeft een beamer en 
beschikt over een vaste airco. 

Specificaties
Max. 10 personen.
Oppervlakte: 23 m2.
Airco.
Lift aanwezig.

Faciliteiten | inbegrepen bij de huur
✔ Beamer plus scherm
✔ 10 stoelen
✔ 4 tafels (1,60 m x 0,80 m)
✔ Laptop
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12  Groene kamer

In deze ruimte op de eerste verdieping 
kunnen tot 10 personen plaatsnemen op 
comfortabele stoelen. Een fijne ruimte 
met vaste airco, geschikt als studie-, 
vergader- of cursusruimte. 

Specificaties
Max. 10 personen.
Oppervlakte: 23 m2.
Airco.
Lift aanwezig.

Faciliteiten | inbegrepen bij de huur
✔ 10 stoelen
✔ 4 tafels (1,60 m x 0,80 m)
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Al een keer wezen STEK-ken? Beslist doen 
want je wordt verrast met unieke drankjes 
en gerechten. Bij STEK worden zoveel 
mogelijk eerlijke en gezonde ingrediënten 
gebruikt en staat duurzaam consumeren 
voorop. Kristel en Eefke laten hun gasten 
gezond en bewust eten en bedenken 
hiervoor mooie, kleurrijke en vooral 
heerlijke gerechten. 
STEK maakt dus ook van jouw 
bijeenkomst een (klein) feestje!

     | Catering

Mogelijkheden en tarieven:
Vergaderarrangementen
• Vergaderarrangement 1:
  koffie/thee/water (onbeperkt): € 5,10 

per persoon per dagdeel van 4 uur
• Vergaderarrangement 2: 
  koffie/thee/water (onbeperkt) met 

kleine zoetigheden (2 per persoon): 
 € 6,70 per persoon per dagdeel van 
 4 uur
•  Ook is het mogelijk om losse kannen 

koffie en thee te bestellen (kan 1 Liter: 
€ 7,70; kan 1,5 Liter: € 11,60)

Luncharrangement
STEK biedt een luncharrangement aan, 
bestaande uit huisgemaakte soep van de 
dag, een mix van belegde broodjes van de 
kaart en een klein zuivelgerechtje: 
€ 15,- per persoon.

'We kunnen vanalles op 

maat maken en wensen zijn 

zijn uiteraard altijd 

bespreekbaar!'



14 Tarieven, 

contact en 

bereikbaarheid

Verhuurprijzen ruimtes

Ruimte Per dagdeel* Twee dagdelen
  in €  (zelfde dag) in €
  excl. 21% BTW  excl. 21% BTW

Podiumzaal 100 175 

STEK 100 175 

Huiskamer 75 125 

Praatkamer 75 125 

Kenniskamer 50 75 

Blauwe kamer 50 75 

Groene kamer 50 75 

* Interesse in meer dan twee dagdelen of juist minder uren? 
  Neem contact met ons op, wij bespreken graag de 

mogelijkheden.
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Catering:
Vergaderarrangementen vanaf € 5,10 per persoon per dagdeel.
Luncharrangement € 15,- per persoon.

Lees op pagina 13 wat                  voor jou kan betekenen.



15Contact

Begijnengang 2
5911 JL VENLO

info@bibliotheekvenlo.nl
077 3512446

www.bibliotheekvenlo.nl

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag: 
08.30 – 20.00 uur
Zaterdag: 09.00 – 17.00 uur

Toch een andere tijd in gedachte? 
We overleggen graag wat mogelijk is.

06 21558394
info@stekvenlo.nl

https://www.facebook.com/stekvenlo/

Openingstijden 
Maandag tot en met zaterdag: 
08.30 – 17.00 uur

Catering gewenst in de avonduren? 
We overleggen graag wat mogelijk is.

15Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
Zeven minuten lopen en je staat al in de 
Bibliotheek Venlo! 
Loop het stationsplein over en steek 
vervolgens via het gekleurde zebrapad 
het Koninginneplein over. Sla linksaf op de 
Keulsepoort (je laat het Limburgs Museum 
aan je rechterhand liggen) en vervolg deze 
weg die overgaat in de Parade. 
Ter hoogte van Sounds Venlo sla je 
linksaf de Klaasstraat in. Halverwege de 
Klaasstraat ga je bij Koops boekhandel 
rechtsaf en kom je in de Begijnengang. 
De Bibliotheek Venlo ligt aan de 
linkerkant.

Met de auto
Plan je routebeschrijving 
met google maps.

De Bibliotheek Venlo heeft geen eigen 
parkeergelegenheid. In de stad kun je in 
diverse parkeergarages terecht of twee 
uur gratis parkeren in een blauwe zone. 
Op de website van de gemeente Venlo 
vind je informatie over parkeren.
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