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ACTIVITEITEN IN AUGUSTUS/SEPTEMBER

DONDERDAG 15 AUG
10.00 - 12.00 | Bieb Nijkerk

WORKSHOP  
‘DOODLE JE NAAM’
i.s.m. Jolanda van Kleur&Kreatief

In deze workshop leer je allemaal 
stromingsbeelden te tekenen die je kan 
gebruiken als Doodle. 
Daarmee ga je je eigen 
naam mooi versieren. 
Voor 8-12 jaar.

Kosten € 5,00

MAANDAG 26 AUG
11.30 - 12.30 uur |  
Bieb Hoevelaken

WORKSHOP FOAM CLAY 
HOEVELAKEN
i.s.m. Confetti en Meer

Foam Clay is een kleisoort dat bestaat uit 
hele kleine balletjes. Voor 6 jaar en ouder.

Kosten € 7,50

MAANDAG 26 AUG
10.00 - 11.00 uur | 
Bieb Hoevelaken

WORKSHOP SLIJM MAKEN 
HOEVELAKEN
i.s.m. Confetti en Meer

Kom slijm maken met de creatievelingen 
van Confetti & meer. Lekker je handen 
vies maken, zelf de ingrediënten samen-
voegen en de kleuren kiezen. Voor 6 jaar 
en ouder.

Kosten € 5,00

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 Kopperhof, Sportweg 25, Hoevelaken

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

Ga lekker lezen! Doe mee met de 
vakantiebingo. Haal een bingokaart 
op in de Bibliotheek!



DINSDAG 27 AUG
10.00 - 11.00 uur | Bieb Nijkerk

WORKSHOP FOAM CLAY 
NIJKERK
i.s.m. Confetti en Meer
Foam Clay is een kleisoort dat bestaat uit 
hele kleine balletjes. Doordat de klei heel 
soepel is en plakt, is het heel makkelijk 
om de klei op verschillende materialen te 
plakken. Voor 6 jaar en ouder.

Kosten € 7,50

MAANDAG 26 AUG
14.00 - 15.00 uur |  
Bieb Hoevelaken

WORKSHOP HARTENDOOS 
MET 3D-VERF HOEVELAKEN
i.s.m. Confetti en Meer

Hierbij zullen we geen normale verf maar 
3D-verf gebruiken. Voor iedereen vanaf 6 
jaar.

Kosten € 7,50

DINSDAG 27 AUG
14.00 - 15.00 uur | Bieb Nijkerk

WORKSHOP HARTENDOOS 
MET 3D-VERF NIJKERK  
i.s.m. Confetti en Meer

Hierbij zullen we geen 
normale verf maar 
3D-verf gebruiken. Voor 
iedereen vanaf 6 jaar.

Kosten € 7,50

DONDERDAG 29 AUG
14.00 - 15.00 uur | 
Bieb Hoevelaken

WORKSHOP MAD SCIENCE: 
SUPERSNELLE SCHEIKUNDE! 
Ontdek hoe je zelf op een eenvoudige ma-
nier het proces van een 
chemische reactie kan 
versnellen. Een work-
shop voor kinderen van 
7-10 jaar.

Kosten € 5,00

DONDERDAG 29 AUG 
13.00 - 16.00 uur | Bieb Nijkerk

VRIJDAG 30 AUG
10:00 tot 13:00 | Bieb Nijkerk

INSCHRIJFDAGEN 
SENIORWEB

DINSDAG 27 AUG
10.00 - 11.00 uur | Bieb Nijkerk

WORKSHOP ZELF SLIJM 
MAKEN NIJKERK
i.s.m. Confetti en Meer

Kom slijm maken met de creatievelingen 
van Confetti & meer. Lekker je handen 
vies maken, zelf de ingrediënten samen-
voegen en de kleuren kiezen.
Voor 6 jaar en ouder.

Kosten € 5,00



DONDERDAG 12 SEP
14.00 - 15.30 uur | Bieb Nijkerk

ERVAAR HET OV
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.

ZATERDAG 21 SEP
10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk

GROENCAFÉ
i.s.m. Groei en Bloei & IVN Nijkerk
In het groeiseizoen is er elke 3e zaterdag 
van de maand een Groencafé. 

Thema: Wild Kijken op de Veluwe

Gratis inloop.

ZATERDAG 31 AUG
12.00 - 15.00 uur | de Stuw

UIT IN HOEVELAKEN
Wegens het succes van vorig jaar is er ook 
dit jaar weer een spetterende UIT in  
Hoevelaken tijdens de Dorpsdag! 

In de Stuw krijgen sociaal-culturele 
organisaties en verenigingen de kans om 
hun programma voor volgend seizoen te 
presenteren. Het evenement is gratis toe-
gankelijk. U bent van harte welkom! 

DONDERDAG 26 SEP
14.45 uur | Bieb Nijkerk

WORKSHOP WHATSAPP
Tijdens de workshop leert u de app te 
installeren en handig te gebruiken.
Neem uw smartphone opgeladen mee.
i.s.m. SeniorWeb Nijkerk. 
Kosten € 5,00

ZATERDAG 28 SEP 11-17 uur
ZONDAG 29 SEP 11-17 uur

KUNSTROUTE HOEVELAKEN
Twee kunstenaars exposeren in Bieb  
Hoevelaken;  Schilderes Anémone de Cas-
tro uit Amersfoort en Ellen Laumans uit 
Bergen. Ellen maakt beelden in brons en 
klei. Anémone schildert. 

Bieb ook geopend! Vanwege 50 jaar 
Hoevelaken kunnen bezoekers ook mee 
schilderen aan een XL jubileumschilderij. 

MAANDAG 30 SEP
19.30 uur | Bieb Nijkerk

LEZING: DE WOLF OP DE 
VELUWE
i.s.m. Volksuniversiteit Nijkerk

Na een afwezigheid van ongeveer 150 
jaar heeft de wolf zich weer in Nederland 
gevestigd. Hugh Jansman is als ecoloog 
betrokken bij het Wagenings onderzoek 
naar wolven in Nederland.

Kosten € 7, 50 via vu-nijkerk.nl



Zaterdag 7 september 
De Feestelijke Fiep-bus bij de Nijkerkse  
Sleepbootdagen!

Deze vrolijk gedecoreerde dubbeldekkerbus is 9,5 mtr. lang en meer dan 3,5 mtr. 
hoog! Op de benedenverdieping van de bus kunnen kinderen in een doolhof op 
avontuur in de wereld van illustratrice Fiep Westendorp. Ze vinden er allerlei spel-
letjes en bekende Fiepkarakters.

Op de bovenverdieping kunnen 
kinderen en begeleiders op de bankjes 
plaatsnemen om daar spelletjes te doen, 
te knutselen en nog veel meer. 

De bus staat bij de haven en is mogelijk 
gemaakt door Bibliotheek Nijkerk.

Donderdag 12 september 19.30-21.30 uur  
Bibliotheek Nijkerk
Aftrap Cultureel en Educatief seizoen 

Denk je na over het volgen van een cursus of workshop? 
Meer informatie nodig of even aan de materie proeven? 
Kom dan in de Bieb speeddaten! 

Gratis fotografie workshop van 20-21.00 uur - organisatie VuN

Cursusaanbod: VuN, Seniorweb, Sigma, Bibliotheek, Speelotheek, IVN  
en KC de Brink. Gratis toegang!
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
PEUTEROCHTEND i.s.m. Speelotheek Pinoccio
9 sep | 23 sep (niet in augustus)
maandag in de oneven weken | 10.00 - 11.00 uur |  Nijkerk

9 sep: judo tuimelles              23 sep: knutselen, thema dieren    

QUILTEN 
5 aug | 19 aug | 2 sep | 16 sep | 30 sep
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
elke dinsdag | 14.00 - 15.00| Hoevelaken
Wilt u beter Nederlands leren praten? Kom dan naar het Taalcafé in de 
Bibliotheek. 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 over-
legt met u wat er mogelijk is. Info: taalhuis@bibliotheeknijkerk.nl

HANDWERKEN
13 aug | 27 aug | 10 sep | 24 sep
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 verbete-
ren? Samen met andere iPad- en tabletbezitter tips en trucs delen? Dan 
is het Digitaal Spreekuur wat voor u! 

SAMEN PRUTSEN MET TECHNIEK
28 september 
laatste zaterdag van de maand 10.00 - 12.00 uur | Hoevelaken 
Een gezellige inloopochtend voor ouders en kinderen van 6-12 jaar.



TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
MAMA CAFE i.s.m. Speelotheek Pinoccio
4 sep | 18 sep (niet in augustus)
woensdag in de even weken | 10.00 - 11.30 uur | Nijkerk

18 september: beweegcoach

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.

SPEELOTHEEK PINOCCIO
Speelotheek Pinoccio is een uitleenwinkel voor speelgoed en biedt een 
uitgebreid assortiment speelgoed en spelmateriaal voor kinderen van 
0 tot 12 jaar. De speelotheek is gevestigd in de bibliotheek in Nijkerk.
Voor openingstijden zie: www.speelotheekpinoccio.nl

KLIK EN TIK
elke donderdag van 09.00 - 11.15 uur | Nijkerk (niet in augustus)
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
8 aug | 22 aug | 5 sep | 19 sep
donderdag in de even weken | 15.00 - 16.00 uur | Hoevelaken
De politie houdt spreekuur in de Bibliotheek van Hoevelaken.

REPAIRCLUB
7 september
eerste zaterdag van de maand 10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk 
Laat uw defecte apparaat repareren door ons team van vrijwillige 
reparateurs. Drie euro per apparaat, inclusief een kop koffie.

WALK&TALK
19 augustus | 16 september
vrijdag 09.30 - 11.30 uur | Bieb Nijkerk
De maandelijkse bijeenkomst voor werkzoekenden. 
Augustus: angst bij het solliciteren, samen in gesprek door Eef Huiser
September: lichaamstaal/DISC door Tamar Kaijzer
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Bibliotheek 
Hoevelaken
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Voor meer informatie 
www.bibliotheekhoevelaken.nl 
of kijk in de speciale 
Biebglossy Hoevelaken 
die op 31 augustus 
uitkomt en huis aan 
huis in Hoevelaken 
wordt verspreid!

8 oktober
Griet Op de Beeck

6 november
Pannenkoekenfeest 
met Janneke Schotveld
(Superjuffie)

16 november
Ontbijt met 
50-jarigen26 november

Literair diner met 
Maarten van Rossem

Prutsen met Techniek, 
elke laatste zaterdag van 
de maand (sep-dec)

alvast 
een paar 
highlights!
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