ACTIVITEITEN

april &
mei 2019

Doe mee in de
meivakantie: zie
achterzijde!

ACTIVITEITEN IN APRIL/MEI
WOENSDAG 3 APRIL

MAANDAG 8 APRIL

19.30 uur | de Kopperhof

19.30 uur | Bieb Nijkerk

FILM THE WAY

LEZING DE LUCHTOORLOG
BOVEN DE VELUWE

Tom Avery krijgt op een dag het bericht
vanuit Frankrijk dat zijn zoon bij een
storm in de Pyreneeën is overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed
was, besluit Tom
toch naar Frankrijk te
reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was
begonnen met de
pelgrimsroute naar
Santiago de Compostela. Tom besluit zelf
de route uit te lopen.
Film € 7,00.

DINSDAG 9 APRIL

Sind 1977 doet Jaap Vermeer onderzoek
naar vliegtuigcrashes uit de Tweede
Wereldoorlog boven Nijkerk en omgeving. Op 8 april zal hij een lezing geven
over zijn onderzoek naar deze vliegtuigcrashes en over de mensen die hierbij
betrokken waren.

georganiseerd door Vu-Nijkerk
Lezing: € 7,50. Kaartjes via vu-nijkerk.nl

WOENSDAG 10 APRIL

19.15 uur | Bieb Nijkerk

19.30 uur | Bieb Nijkerk

BEELDDENKEN EN
MINDSET BIJ JONGE
KINDEREN door Roos Evers en

LEZING
‘WE ZIJN GEMAAKT VAN
STERRENSTOF’

Henriët Zwart

Een kennismaking met Beelddenken
(visuele leerstijl) en
Mindset. Een interessante avond voor
een ieder die met
kinderen te maken
heeft, professioneel
of persoonlijk.
Los kaartje: € 5,00. Combi-kaartje € 7 ,50.

i.s.m. IVN door Hennie Sohl

Hennie Sohl, fysisch
geograaf, geeft een
lezing over het heelal.
Hij vertelt hij over het
ontstaan van sterren en
planeten en onze plaats
in het melkwegstelsel.
Lezing: € 5,00.

DONDERDAG 11 APRIL

DONDERDAG 11 APRIL

09.30 uur | Bieb Hoevelaken

13.30 uur | Bieb Hoevelaken

START CURSUS
DIGISTERKER

TEKENEN IS ONTDEKKEN

De overheid gaat digitaal. U ook? Leer
werken met de elektronische overheid en
met DigiD. Doe de gratis cursus Digisterker in de bibliotheek.
Deze cursus bestaat uit 4 delen op de
volgende data: 11, 18 april en 9, 16 mei.
Bij interesse kunt u zich aanmelden via
de website.

DONDERDAG 11 APRIL

Door Marie-Jeanne Wijnbeek

Tekenen is een fantastische manier om
contact te maken
met kinderen. Het
helpt bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling, kan de ontwikkeling van
taal en rekenen ondersteunen en maakt
de kunstenaar in ons wakker!
Workshop: (Groot)ouder en kind € 2,00.

DONDERDAG 11 APRIL

19.30 - 21.00 uur | Bieb Nijkerk

14.00 – 15.30 | Bieb Nijkerk

LEZING
WERELDBOEKENDAG

ERVAAR HET OV

door Stichting Read to Grow
Een lezing over wat UNESCO WERELDBOEKENDAG inhoudt en hoe Read to
Grow daar als stichting aan
bijdraagt. Gratis aanmelden
via de site.
In het kader hiervan
verzamelen wij vanaf maandag 1 april
tot en met dinsdag 23 april Frans- en Engelstalige jeugdboeken voor de Stichting
Read to Grow. De kinderen waar de
boeken heen gaan, hebben geen of
moeilijk toegang tot boeken.

Wilt u graag met het
openbaar vervoer reizen, maar kunt u wel
wat hulp gebruiken?
Bent u onzeker omdat
u lang niet meer met
de bus of trein heeft
gereisd?
Of heeft u een speciale vraag?
Bezoek dan vrijblijvend het inloopspreekuur in de bibliotheek!
Er zijn ambassadeurs aanwezig om
vragen te beantwoorden.

VRIJDAG 12 APRIL

VRIJDAG 12 APRIL

09.30 uur | Bieb Nijkerk

20.15 uur | De Stuw

TEKENEN IS ONTDEKKEN

FILM DARKEST HOUR

Tekenen is een fantastische
manier om contact te maken met kinderen. Het helpt bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling, kan de ontwikkeling van
taal en rekenen ondersteunen en maakt

‘Darkest Hour’ werpt
een blik op het leven van
Winston Churchill. Binnen
enkele dagen dat hij premier is geworden, staat hij
voor een lastige opgave:
een vredesverdrag afsluiten met Nazi-Duitsland of vechten voor
de idealen en vrijheid van een natie.

Door Marie-Jeanne Wijnbeek

de kunstenaar in ons wakker!
Workshop: (Groot)ouder en kind € 2,00.

MAANDAG 15 APRIL

Film € 7,00.

DINSDAG 16 APRIL

19.30 - 21.00 uur | Bieb Nijkerk

19.30 uur | Bieb Nijkerk

WORKSHOP WAT TE DOEN
OM BETER TE SLAPEN

LEZING OVER ZINTUIGEN
VAN VOGELS EN
BIJZONDER GEDRAG

Door Melissa Smit-Mater

Melissa, oefentherapie Cesar Nijkerk geeft
uitleg over welke oorzaken er zijn voor een
slechte nachtrust. Tijdens de workshop
krijgt u handvatten mee over: slaapgedrag, slaaprituelen en ontspanning.

i.s.m. IVN door Wim Smeets

Waardoor ziet een roofvogel acht keer
zo scherp als een mens? Wim Smeets
neemt ons mee in de wondere wereld
van vogels!

Toegang gratis. Wel graag aanmelden.

Lezing: € 5,00.

ZATERDAG 20 APRIL

WOENSDAG 8 MEI

10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk

19.15 - 22.00 uur | Bieb Nijkerk

GROENCAFÉ

WORKSHOP: WAAR KOM
JIJ JE BED VOOR UIT?

i.s.m. Groen & Bloei en IVN Nijkerk
In het groeiseizoen is er elke 3e zaterdag
van de maand een Groencafé.
Op 20 april zullen IVN
Nijkerk en Groei & Bloei
aandacht schenken aan
‘planten stekken’. Gratis
inloop.

door Marlies van Venrooij en Eef
Huiser-van der Elst, loopbaancoaches
Werk neemt een flink deel van je vrije
tijd in. Dan is het natuurlijk fijn als je
iets doet wat je leuk vindt. Wil jij weten
wat écht bij jou past, kom dan naar deze
workshop. Kosten € 5,00, via website.

DONDERDAG 9 MEI

DONDERDAG 9 MEI

19.30 uur | Bieb Nijkerk

14.00 - 15.30 | Bieb Nijkerk

LEZING ALLEEN DE POES
WAS BLIJ door Vu-Nijkerk

ERVAAR HET OV

Nechamah Mayer-Hirsch neemt ons mee
naar het vooroorlogse joods Nijkerk.
Lezing: € 7,50. Kaartjes via vu-nijkerk.nl

VRIJDAG 10 MEI

09.30 - 12.30 uur | Bieb Nijkerk

Gratis inloopspreekuur in de bibliotheek!

DINSDAG 14 MEI

19.15 - 22.00 uur | Bieb Nijkerk

WORKSHOP: VAN WERKNEMER NAAR ONDERNEMER

WORKSHOP: TIJDJE NIET
GEWERKT EN NU WEER
AAN DE SLAG? door Marlies van

door Marlies van Venrooij en Eef
Huiser-van der Elst, loopbaancoaches

In deze workshop kijken we met jou wat
jij nodig hebt om weer aan het werk
te gaan. Kosten € 5,00, aanmelden via
website.

Kosten € 5,00, aanmelden via website.

Venrooij en Eef Huiser-van der Elst,
loopbaancoaches

VRIJDAG 17 MEI

20.15 uur | De Stuw

FILM TODOS LO SABEN
(EVERYBODY KNOWS)
Een film met Penélope Cruz. Film € 7,00.

ZATERDAG 18 MEI

10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk

GROENCAFÉ

i.s.m. Groen & Bloei en IVN Nijkerk
Thema: ‘de levende tuin’ tuinieren zonder pesticiden met meer oog voor vogels,
insecten en tuinfauna. Gratis inloop.

Kriebelt het al jaren, maar voel je toch
nog wat schroom? Laat je informeren
over wat je kunt doen om de stap te
zetten.

KAARTJES BESTELLEN

Kaartjes voor de activiteiten kunt u
online bestellen via:

www.bibliotheeknijkerk.nl

Zoek in de agenda de desbetreffende
activiteit en bestel de kaartjes vanaf
daar, betaling vindt plaats via iDeal
en u krijgt gelijk de kaartjes gemaild.
In de bibliotheek zijn de kaartjes ook
verkrijgbaar, betaling met PIN.
Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99,
Nijkerk
Bibliotheek Hoevelaken, Meerveldlaan 22,
Hoevelaken
De Stuw, De Brink 10, Hoevelaken
De Kopperhof, Sportweg 25, Hoevelaken
Vragen? Bel met 033 2451756 of stuur een
mail naar info@bibliotheeknijkerk.nl

Check voor de laatste informatie altijd www.bibliotheeknijkerk.nl. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
PEUTEROCHTEND i.s.m. Speelotheek Pinoccio
8 april | 6 mei | 20 mei

maandag in de oneven weken | 10.00 - 11.00 uur | Nijkerk
8 april: Paas knutselen
20 mei: wobbelen

6 mei: dansen

QUILTEN

1 april | 15 april | 29 april | 13 mei |

maandag in de even weken | 09.30 - 11.30 uur | Nijkerk

Op maandag in de even weken komen enkele dames quilten in het
leescafé. Neem gezellig uw quiltwerkje mee en schuif bij ze aan.

TAALCAFE

elke maandag | 13.30 - 15.00 uur | Nijkerk

Wilt u beter Nederlands leren praten? Kom dan naar het Taalcafé in de
bibliotheek van Nijkerk. U kunt daar praten met vrijwilligers van de
bibliotheek.

TAALSPREEKUUR

elke dinsdag van 09.00 - 11.00 uur | Nijkerk
elke woensdag van 10.30 - 12.00 uur | Hoevelaken

Een docent van Landstede praat hier met u over uw wensen. Hij overlegt met u wat er mogelijk is. Info: taalhuis@bibliotheeknijkerk.nl

HANDWERKEN

9 april | 23 april | 7 mei |

dinsdag in de oneven weken | 09.30 - 11.30 uur | Nijkerk

Neem uw eigen handwerkje mee, en kom “praten-en-breien”, haken of
borduren met elkaar met een kopje koffie of thee erbij.

DIGITAAL SPREEKUUR i.s.m. Seniorweb
elke dinsdag van 13.30 - 15.00 uur | Nijkerk

Digitale vragen over uw laptop of smartphone? Instellingen verbeteren? Samen met andere iPad- en tabletbezitter tips en trucs delen? Dan
is het Digitaal Spreekuur wat voor u!

SAMEN PRUTSEN MET TECHNIEK

25 mei | graag aanmelden via de website!

laatste zaterdag van de maand 10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk

Een gezellige ochtend voor ouders en kinderen van 6-12 jaar.
De Roboc@r is er niet op 27 april, Koningsdag, dan is de bieb gesloten!

MAMA CAFE i.s.m. Speelotheek Pinoccio

3 april | 17 april | 1 mei | 15 mei| 29 mei

woensdag in de even weken | 10.00 - 11.30 uur | Nijkerk
3 april: opruimcoach
29 mei: babymassage,

1 mei: Baby Sensory: gebaren maken

VOORLEZEN (niet in schoolvakanties)

elke woensdag 14.00 - 14.30 uur | Nijkerk
elke woensdag 14.30 - 15.00 uur | Hoevelaken

Luisteren naar een gek, leuk, spannend of mooi verhaal. Je komt even
in een andere wereld terecht. Voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

KNUTSELEN (niet in schoolvakanties) Zie achterzijde flyer!
elke woensdag van 13.00 - 14.00 uur | Nijkerk

Knutselen, mooie dingen maken, tekenen of een spelletje spelen. Het
kan allemaal op de knutselmiddag. Neem gezellig vriendjes en vriendinnetjes mee! Deze knutselmiddag is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.

KLIK EN TIK

elke donderdag van 09.00 - 11.15 uur | Nijkerk
elke vrijdag van van 09.00 - 11.15 uur | Hoevelaken

Cursus waarbij u leert omgaan met de computer en met internet.
Indien interesse, bel naar 033-2450014

SPREEKUUR POLITIE

4 april | 18 april | 2 mei | 16 mei

donderdag in de even weken | 15.00 - 16.00 uur | Hoevelaken
De politie houdt spreekuur in de bibliotheek van Hoevelaken.

WALK&TALK

15 april | 13 mei (m.i.v april op maandagochtend!)
maandag 09.30 - 11.30 uur | Bieb Nijkerk

De maandelijkse bijeenkomst voor werkzoekenden.
15 april: passie, door Marie-Jeanne Wijnbeek
13 mei: solliciteren anno nu, door Lotje Vis

REPAIRCLUB

6 april | 4 mei

eerste zaterdag van de maand 10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk
Reparatie van uiteenlopende gebruiksvoorwerpen.

KINDERACTIVITEITEN MEIVAKANTIE
FANTASIE VOGEL VAN DRAAD i.s.m. KC De Brink

Maandag 29 april | 14.00 uur | Bieb Nijkerk
Dinsdag 30 april | 14.00 uur | Bieb Nijkerk

De fantasie vogel gaan we maken van ijzerdraad, dat we dan beplakken
met tape, het tape gaan we beschilderen. Leeftijd 8-12 jaar.
Kosten € 3,50.

WORKSHOP MAD SCIENCE! ATOMEN,
MOLECULEN EN ... KNEEDGUM!

Woensdag 1 mei | 14.00 uur | Bieb Nijkerk
Deze workshop staat bol van de experimenten.
Leeftijd 7-10 jaar. Kosten € 5,00.

WORKSHOP 3D TEKENEN MET EEN
3DOODLE i.s.m. KC De Brink

Donderdag 2 mei | 14.00 uur | Bieb Nijkerk

De 3Doodle is een speciale pen waarmee je 3D figuren kunt maken.
Leeftijd 8-12 jaar. Kosten € 5,00.

In Bieb Hoevelaken:

SPEKSTEEN i.s.m. Collage Kunstcentrum

Maandag 29 april 14.00-16.00 uur | Bieb Hoevelaken

Speksteen is een zachte soort steen. Je leert in deze workshop met een
rasp en schuurpapier een beeldje te maken. 8-12 jaar. Kosten € 2,50.

MOZAÏEKEN i.s.m. Collage Kunstcentrum

Woensdag 1 mei 14.00-16.00 uur | Bieb Hoevelaken

We gebruiken voor het mozaïeken stukjes van gekleurde tegels.
Je bedenkt een ontwerp en gaat het mozaïek plakken op een plaat
van hout of op een schaaltje. I.s.m. Collage. 8-12 jaar. Kosten € 2,50.

WORKSHOP SLIJM MAKEN i.s.m. Confetti & meer
Woensdag 8 mei | 14.30 uur | Bieb Hoevelaken

Kom lekker creatief je handen vies maken door je eigen slijm te maken.
Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom! Kosten € 5,00.

Voor aanmelden
en meer
informatie kijk op:
www.bibliotheeknijkerk.nl

WORKSHOP FOAM CLAY i.s.m. Confetti & meer

Woensdag 8 mei | 16.00 uur | Bieb Hoevelaken

Doordat de klei heel soepel is en plakt, is het heel makkelijk om de klei
op verschillende materialen te plakken. Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Kosten € 5,00.

