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LEZINGEN/BIJEENKOMSTEN
HISTORISCHE LEZING: OOGGETUIGENVERSLA- MA 1 NOV
Bibliotheek Nijkerk
GEN VAN DE NIJKERKSE BEVRIJDING 1945
19.30 uur door VUN
Persoonlijke verhalen van Nijkerkers die aanwezig waren bij
de bevrijding in 1945. Hoe hebben zij dit ervaren en wat is er
na de oorlog met hen gebeurd. Door Saskia van den Berg,
conservator Museum Oud Nijkerk en Anton van Renssen.

MAMACAFÉ

WO 3 NOV
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 11.30 uur

LEZING: BOERENLIEFDE

DO 4 NOV
Bibliotheek Hoevelaken
19.30 uur door VUN

REPAIRCLUB

ZA 6 NOV
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 12.00 uur

VUN SPECIAL/HISTORISCHE LEZING:
GEHEIMAGENTEN OP DE VELUWE

MA 8 NOV
Bibliotheek Nijkerk
19.30 uur door VUN

PUBERS ACHTER HUN SCHERMEN (ONLINE)

MA 8 NOV
Online
20.15 - 21.15 uur
Week Mediawijsheid

LANDELIJK WEBINAR SAMEN ONLINE

DI 9 NOV
Online
20.00 uur
Week Mediawijsheid

Vraag jij je als “jonge” moeder wel eens af of je het allemaal
wel goed doet en hoe het bij andere moeders gaat? Kom
naar het Mamacafé. Op woensdag in de even weken.
De Amersfoortse fotograaf Mets Julianus volgde een jaar
lang met haar camera het gezinsleven op de boerderij van
het gezin Van Gulik in Stoutenburg.
Neem een defect apparaat mee en ons team van vrijwillige
reparateurs zal proberen het samen met jou te repareren.

Een lezing over geheimagenten, SAS en agenten van andere Britse en Nederlandse inlichtingendiensten. Ieder met
een eigen missie, eigen werkwijze.
Aletta Smits geeft in de Week van de Mediawijsheid een
kijkje in het brein van een puber. Op een cabaret-achtige
manier neemt zij haar publiek mee in de belevingswereld
van een puber en zijn/haar omgeving.
Denise Bontje neemt ouders mee in het mediagebruik van
kinderen tot 12 jaar. In hoeverre is er sprake van balans?
Hoe sociaal zijn sociale media eigenlijk?

Historsiche lezing

Lezing: Boerenliefde

Pubers achter hun schermen

LEZING MET ADRIAAN VAN DIS ‘IN PARIJSE
SFEREN’ OVER ZIJN BOEK DE WANDELAAR

DO 11 NOV
DE STUW, BRINK 10,
HOEVELAKEN
20.00 UUR
INLOOP 19.15 uur

LANDELIJK WEBINAR JONGEREN INTERNET EN
OPVOEDEN #HOEDAN?

DO 11 NOV
Online
20.00 uur
Week Mediawijsheid

ZONDAGMIDDAG WINTERSEIZOEN: THEETIJD

ZO 14 NOV
Bibliotheek Nijkerk
15.00 - 16.30 uur
I.s.m. Sigma

WALK & TALK BIJEENKOMST

Thema: vrijwilligerswerk door medewerkers van Sigma.

MA 15 NOV
Bibliotheek Nijkerk
09.30 UUR

HISTORISCHE LEZING: BIOGRAFIE VAN DE
ZUIDERZEE

MA 15 NOV
Bibliotheek Nijkerk
19.30 UUR door VUN

MAMACAFÉ

WO 17 NOV
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 11.30 uur

LEZING: VOEDING EN ADHD

DO 18 NOV
Bibliotheek Hoevelaken
19.30 uur door VUN

GROENCAFÉ

ZA 20 NOV
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 12.00 uur

Ontmoet Adriaan van Dis. Met bijdrage van Toneelgroep
Het Gebeuren, een wijnproeverij en een signeersessie. In
het kader van Nederland Leest.

Heb je kinderen in het voortgezet onderwijs? Meld je dan
aan voor dit webinar. Je ontvangt praktische tips om het
gesprek aan te gaan over het gedrag online. Ook is er voldoende ruimte voor vragen. Laat je inspireren!

Op zoek naar een leuke plek om eens heen te gaan op de
zondagmiddag? Gewoon lekker informeel. Een spelletje
doen, met een lekker kopje thee of koffie erbij. Kom langs!

Arie Kok komt vertellen over de verhalen uit zijn boek: Biografie van de Zuiderzee. Er zal ook speciale aandacht zijn
voor de verhalen met een Nijkerks tintje.
Vraag jij je als “jonge” moeder wel eens af of je het allemaal
wel goed doet en hoe het bij andere moeders gaat? Kom
naar het Mamacafé. Op woensdag in de even weken.
Gedrag en voeding, er wordt steeds meer bekend dat er
een duidelijke relatie is. Wil je weten hoe die relaties is en
hoe je dit kunt beïnvloeden? Kom dan naar deze lezing!
Thema “tuin winterklaar maken”. IVN Nijkerk en Groei &
Bloei zijn aanwezig om advies te geven.

MUZIEKLEZING: NABUCCO, EEN OPERA VAN VERDI MA 22 NOV

‘t Veense Hart
Nabucco vertelt het verhaal over de koning van Babylonië
19.30 uur
in zijn strijd met de Joden. Joeri Deckers neemt ons mee
achter de schermen van de derde opera van Verdi en vertelt
het muzikale verhaal.

NATUURLEZING: HET REE

DO 25 NOV
Bibliotheek Nijkerk
19.30 uur door VUN

HISTORISCHE LEZING: HUIZE HOEVELAKEN

MA 29 NOV
Bibliotheek Hoevelaken
19.30 uur door VUN

MAMACAFÉ

WO 1 DEC
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 11.30 uur

REPAIRCLUB

ZA 4 DEC
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 12.00 uur

MUZIEKLEZING: DE GENIALITEIT VAN BACH EN
ESCHER

MA 6 DEC
Bibliotheek Nijkerk
19.30 UUR

WALK & TALK BIJEENKOMST

MA 13 DEC
Bibliotheek Nijkerk
09.30 uur

MAMACAFÉ

WO 15 DEC
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 11.30 uur

Deze avond komt Gerard van Heiningen ons meer vertellen
over reewild. Na deze lezing kijkt u met andere ogen naar
het ree en weet u meer over hoe er gewerkt wordt aan een
duurzame en gezonde reeënpopulatie.
Huis Hoevelaken en zijn bewoners zijn in de loop van de
eeuwen in veel opzichten bepalend geweest voor het wel
en wee in en van het dorp.In een lezing (met veel illustraties) maakt u kennis met de boeiende historie van drie
Huizen en de invloedsferen van de bewoners.
Ontmoet andere moeders tijdens het Mamacafé. Op
woensdag in de even weken.

Neem een defect apparaat mee en ons team van vrijwillige
reparateurs zal proberen het samen met jou te repareren.

Deze avond worden de overeenkomsten besproken tussen
het werk van Bach en Escher.
Bijeenkomst voor werkzoekenden.

Ontmoet andere moeders tijdens het Mamacafé. Op
woensdag in de even weken.

VUN SPECIAL/MUZIEKLEZING: PETER EN DE WOLF VRIJ 17 DEC
Peter en de wolf is een muzikaal sprookje van de Russische
componist Sergej Prokofjev. Nico Poorter zal een lezing
hierover verzorgen, maar we gaan ook samen naar het stuk
luisteren!

‘t Veense Hart
19.30 uur

GROENCAFÉ

ZA 18 DEC
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 12.00 uur

Thema “diervriendelijke kerststukjes”. IVN Nijkerk en Groei
& Bloei zijn aanwezig om advies te geven.

OPENINGSTIJDEN RONDOM KERST

Op vrijdag 24 december sluiten wij om 17.00 uur. Op zaterdag 25 december en zondag
26 december zijn wij gesloten. Op 31 dec. Oudjaarsdag sluiten wij om 17.00 uur.

FILMS

CORPUS CHRISTI

DO 4 NOV
‘t Veense Hart
19.30 uur

CAMINO

WO 10 NOV
Streams Breede Beek
19.30 uur

BUITEN IS HET FEEST

WO 10 NOV
De Kopperhof
19.30 uur

Daniel (een onvergetelijke rol van Bartosz Bielenia) is een
rouwdouwer die dolgraag priester wil worden. Ongetwijfeld heeft dat met de status te maken die geestelijken in
het katholieke Polen genieten, maar aan Daniels bezielde
blik zie je dat het bij hem ook om diepere motieven gaat.
Vanwege zijn ernstige strafblad lijkt het priesterschap voor
Daniel evenwel uitgesloten. Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal!
Regisseur Martin de Vries besluit om zonder goede voorbereiding de Camino te lopen, de beroemde pelgrimstocht
naar Santiago de Compostella. Tijdens het lopen filmt
hij zichzelf en zijn omgeving. Hij leert ‘in het moment’ te
leven.

Als haar oudere zus verongelukt, neemt de succesvolle
singer-songwriter Sonne (25) haar nichtje Lotte (12) in huis.
Naar de bestseller van Arthur Japin, geïnspireerd op het
levensverhaal van Karin Bloemen. Indringend, ijzersterk
drama van eigen bodem.Met Abbey Hoes, Georgina
Verbaan en Eelco Smits.

I AM GRETA

Greta Thunberg, de bekende Zweedse klimaatactiviste,
staakt al voor het klimaat sinds haar 15e. Binnen enkele
maanden groeit haar staking uit tot een wereldwijde
beweging. Deze documentaire volgt Greta vanaf die
allereerste dag tot nu. Een geslaagd eerbetoon aan Greta
Thunberg.
Zaal open om 19.00 uur.

DO 18 NOV
‘t Veense Hart
19.30 uur
DO 9 DEC
Streams Breede Beek
19.30 uur

FILMS

NOMADLAND

Fern is een vrouw van in de 60 die gedurende de kredietcrisis alles is kwijtgeraakt. Ze besluit met een busje als een
moderne nomade te gaan reizen en onderweg seizoensarbeid te verrichten. Eén zijn met de natuur en onderdeel
uitmaken van de gemeenschap: een zoektocht naar wat het
leven de moeite waard maakt. Boekverfilming gelijknamige
boek Jessica Bruder. Bekroond met drie oscars!

OERIJSSEL

In Oerijssel verlaat Margje Fikse de stad en keert terug naar
het platteland langs de IJssel. Ze wil weten wat de inwoners ten diepste geloven, naast wat ze in de kerk horen.
Margje spreekt met mensen zoals dominee, dr Henk
Vreekamp (geboren en getogen in Hoevelaken), die zijn
hele leven al onderzoek doet naar het ‘heidendom’.
I.s.m. Vorming en Toerusting Hoevelaken.

OFFICIAL SECRETS

DI 23 NOV
Streams Breede Beek
19.30 uur
DO 2 DEC
‘t Veense Hart
19.30 uur

WO 24 NOV
De Kopperhof
19.30 uur

WO 8 DEC
De Kopperhof
Katharine Gun is een klokkenluider die haar leven op het
19.30 uur
spel zet. Terwijl in 2003 in Londen burgers de straat op
gaan om tegen de invasie van Irak te demonstreren, ontdekt ze dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden
voor steun van de VN-veiligheidsraad. Ze lekt de informatie,
waarna haar leven gevaar loopt.
Een aangrijpende film over een vergeten heldin die alles
riskeerde om de levens van duizenden te redden.
Fenomenale hoofdrol van Keira Knightley
Zaal open om 19.00 uur.

Combo Muziekmenu

Martijn van Essen

Voice Company Koor

COMBO MUZIEKMENU

Combo Muziekmenu brengt muziek uit de jaren ‘50, ‘60 en
‘70. Op het muzikale menu staan bekende, goed in het gehoor liggende Engelse songs, Franse chansons en Nederlandse liedjes. Het combo heet Muziekmenu, omdat zij dát
spelen wat de gasten graag willen horen. Er zijn daarvoor
menukaarten gemaakt met de nummers erop. Uit deze lijst
kan jouw lied gekozen worden!

ZO 14 NOV
15.00 uur
Bibliotheek Nijkerk

MARTIJN VAN ESSEN

ZO 28 NOV
Met het vertellen van impactvolle, waargebeurde gebeurte- 15.00 uur
nissen uit zijn leven steekt Martijn van Essen zijn gevoel niet Bibliotheek Nijkerk
onder stoelen of banken. Het delen van zijn hart en hoofd
geeft ruimte voor gedachten over je eigen leven. In combinatie met zijn verhalen over zijn liedjes is een concert een
persoonlijke belevenis.

VOICE COMPANY KAMERKOOR

Op zondagmiddag 12 december verzorgt het professionele
Voice Company Kamerkoor twee korte kerstoptredens in
de Bibliotheek Nijkerk. Op het programma staat Engelsen Nederlandstalige kerstmuziek, waaronder een aantal
Christmas Carols.

ZO 12 DEC
14.00 uur
15.00 UUR
Bibliotheek Nijkerk

VOOR DE KINDEREN
VOORLEZEN/VOORLEZEN+

Luisteren naar een gek, leuk, spannend of mooi verhaal.
Verhalen prikkelen de fantasie, ontwikkelen het taalgevoel
en breiden de woordenschat uit. Daarom lezen wij elke
woensdagmiddag voor.
Kom langs, aanmelden is niet nodig.
Zie website voor thema’s.

PEUTEROCHTEND

Op maandag in de oneven weken organiseert de
Bibliotheek van Nijkerk een peuterochtend i.s.m.
Speel-o-theek Pinoccio en het consultatiebureau.

SAMEN PRUTSEN MET TECHNIEK

Een workshop voor ouders en kinderen van 6-12 jaar met
interesse voor techniek. De Roboc@r is aanwezig.
Toegang is gratis evenals de koffie/thee.
Wel aanmelden via de website.

ELKE WOENSDAG
Bibliotheek Nijkerk
Bibliotheek Hoevelaken
Bibliotheek Nijkerkerveen
14:30 - 15:30 uur

MA 8 NOV/22 NOV
6 DEC/20 DEC
Bibliotheek Nijkerk
10.00 - 11.00 uur

ZA 27 NOV

‘t Veense Hart
Nijkerkerveen
12.30 - 14.00 uur

BASISVAARDIGHEDEN
TAALSPREEKUUR

Wil je Nederlands leren? Of ken je iemand die Nederlands wil leren?
Neem contact met ons op:
•
Tel.: 033-2451756
•
E-mail: taalhuis@bibliotheeknijkerk.nl
•
Whatsapp: 06-83582821

ELKE MAANDAG

TAALCAFE

Wil je beter Nederlands leren praten? Kom dan op
maandagmiddag naar het Taalcafé!

Bibliotheek Nijkerk
13.30 - 15.00 uur

DIGITALE BASISVAARDIGHEDEN

KLIK EN TIK

DONDERDAG

De gratis cursus Klik & Tik bestaat uit drie onderdelen:
- de eerste kennismaking met de computer
- de mogelijkheden van het internet en e-mailen
- samen op het web

VRIJDAG

Leren omgaan met computer en internet.

Aanmelden via tel.nr: 033 2450014

KL I K
&T I K

Bibliotheek Nijkerk
09.00 - 11.15 uur
Bibliotheek Hoevelaken
09.00 - 11.15 uur

DINSDAG

Bibliotheek
Nijkerkerveen
09.00-11.15 uur

DIGISTERKER

OP AANVRAAG

DIGIVITALER

OP AANVRAAG

DIGITAAL SPREEKUUR

ELKE DINSDAG
BIBLIOTHEEK NIJKERK
13.00 - 14.30 UUR

De cursus Digisterker is voor iedereen die wil leren hoe je
gebruik maakt van digitale (overheids)diensten.
Aanmelden via info@bibliotheeknijkerk.nl.
Cursus om mensen op weg helpen met het gebruiken van
digitale zorg. Dat is belangrijk, omdat zorgverleners steeds
meer digitale zorgdiensten gebruiken om te communiceren met hun patiënten en zorggebruikers. Aanmelden via
info@bibliotheeknijkerk.nl.
Tijdens het vragenuur op dinsdagmiddag komen allerlei
onderwerpen aan bod op digitaal gebied. Daarbij gaat het
niet alleen om computers/laptops, maar steeds meer om
iPad en andere tablets, iPhone en andere smartphones.
Door SeniorWeb.

CREATIEF
QUILTEN

Neem gezellig jouw quiltwerkje mee en schuif aan.
Op maandag in de even weken.

HANDWERKEN

Neem je eigen handwerkje mee, en kom
“praten en breien en haken”.
Op dinsdag in de even weken.

1 NOV/15 NOV/29
NOV/13 DEC/27 DEC
Bibliotheek Nijkerk
09.30 - 11.30 uur

2 NOV/16 NOV/30
NOV/14 DEC/28 DEC
Bibliotheek Nijkerk
09.30 - 11.30 uur

SPREEKUREN
ERVAAR HET OV

11 NOV/9 DEC

Inloopspreekuur m.b.t. vragen over het Openbaar
Vervoer. Op de tweede donderdag in de maand.

Bibliotheek Nijkerk
14.00 - 15.00 uur

SPREEKUUR POLITIE

1 NOV/15 NOV/29
NOV/13 DEC/27 DEC

De politie houdt spreekuur in de Bibliotheek.
Op maandag in de even weken.

Bibliotheek Hoevelaken
19.00 - 20.00 uur

TICKETS BESTELLEN
TICKETS BESTELLEN
Tickets voor de activiteiten kunt u online bestellen via: www.bibliotheeknijkerk.nl.
Tickets voor activiteiten van de VUN en Breede Beek Theater lopen via de websites van
respectievelijk vu-nijkerk.nl en streamsbreedebeek.nl
Zoek in de agenda de desbetreffende activiteit en bestel de tickets vanaf daar, betaling
vindt plaats via iDeal en u krijgt gelijk de tickets gemaild.

LOCATIES
De Kopperhof
Sportweg 25
3871 HK Hoevelaken
Tel: 033 2582697

Bibliotheek Nijkerk
Frieswijkstraat 99
3861 BK Nijkerk
Tel: 033-2451756

Theater Streams Breede Beek
Kloosterstraat 3
3861 AC Nijkerk
Tel: 033 208 74 10

Bibliotheek Hoevelaken
Meerveldlaan 22
3871 ED Hoevelaken
Tel: 033-2535420
Bibliotheek Nijkerkerveen/’t Veense Hart
Van Noortstraat 36
3864 EV Nijkerkerveen
Tel: 033-2451756

Check onze website voor de meest actuele informatie
over de activiteiten en de coronamaatregelen.
Voor het Filmcafé en het Zondagmiddagpodium werken wij met
de coronacheck en legitimatie.

www.bibliotheeknijkerk.nl

verder!
brengt je

LEZING MET
ADRIAAN VAN DIS
‘IN PARIJSE SFEREN’
Donderdag 11 november
20.00 uur (19.15 uur inloop)
De Stuw, Hoevelaken

Kaartjes via:
www.bibliotheeknijkerk.nl

Met
bijdrage van
Toneelgroep Het
Gebeuren, een wijnproeverij en
signeersessie.

Om de lezing bij te wonen is een
Coronabewijs en legitimatie verplicht.

verder!
brengt je

