ACTIVITEITEN

juni &
juli 2019

ACTIVITEITEN IN JUNI/JULI
DONDERDAG 13 JUNI

ZATERDAG 15 JUNI

14.00 - 15.30 uur | Bieb Nijkerk

10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk

ERVAAR HET OV

GROENCAFÉ

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.

i.s.m. Groei en Bloei & IVN Nijkerk

In het groeiseizoen is er elke 3e zaterdag
van de maand een Groencafé.
Op 15 juni staat het groeicafé in het
thema van de Open Tuinendag, die ook
op deze dag valt.
Gratis inloop.

ZATERDAG 29 JUNI

10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk

‘SAMEN PRUTSEN MET
TECHNIEK’

Een workshop voor ouders en kinderen
van 6-12 jaar met interesse voor techniek.
Ontdek het technische speelgoed of leer
programmeren met de roboc@r.
Toegang is gratis evenals de koffie/thee.
Aanmelden op onze website.

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.

KINDERACTIVITEITEN ZOMERSCHOOL
Vind jij de vakantie ook maar saai? Niet als het aan ons
ligt! Bij de Bieb kan je deze zomer de vetste workshops
volgen.
Ga aan de slag als een echte DJ. Ontdek je talent met
3D-verf en Foam Clay. Ontwerp je eigen slijm. Of doe
wat je op school nooit zal mogen en maak je eigen
glow-in-the-dark zaklamp!

MAANDAG 22 JULI

MAANDAG 22 JULI

10.00 - 11.00 uur | Bieb Hoevelaken

11.30 - 12.30 uur | Bieb Hoevelaken

SLIJM MAKEN

WORKSHOP FOAM CLAY

i.s.m. Confetti & Meer

i.s.m. Confetti & Meer

Voor 6 jaar en
ouder.

Voor 6 jaar en ouder.

Kom lekker je handen vies maken en maak
je eigen slijm.

Foam Clay is een kleisoort die bestaat
uit hele kleine balletjes. Heel anders dan
normale klei dus!

Kosten € 5,00,
aanmelden via
website.

Kosten € 7,50, aanmelden via website.

MAANDAG 22 JULI

DINSDAG 23 JULI

14.00 - 15.00 uur | Bieb Hoevelaken

10.00 - 11.00 uur | Bieb Nijkerk

HARTENDOOS MET
3D-VERF PIMPEN

SLIJM MAKEN

i.s.m. Confetti & Meer

Kom een hartendoosje maken bij de bieb
met speciale 3D-verf. Een origineel
kadootje of gewoon voor jezelf!
Voor 6 jaar en ouder.

Kosten € 7,50, aanmelden via
website.

i.s.m. Confetti & Meer

Kom zelf slijm maken: lekker je handen
vies maken, zelf de ingrediënten samenvoegen en de kleuren kiezen.
Voor 6 jaar en ouder.

Kosten € 5,00, aanmelden via website.

DINSDAG 23 JULI

DINSDAG 23 JULI

11.30 - 12.30 uur | Bieb Nijkerk

14.00 - 15.00 uur | Bieb Nijkerk

WORKSHOP FOAM CLAY

HARTENDOOS MET
3D-VERF PIMPEN

i.s.m. Confetti & Meer

Foam Clay is een kleisoort die bestaat
uit hele kleine balletjes. Heel anders dan
normale klei dus!

i.s.m. Confetti & Meer

Voor 6 jaar en ouder.

Kom een hartendoosje maken bij de bieb
met speciale 3D-verf. Een origineel
kadootje of gewoon voor jezelf!
Voor 6 jaar en ouder.

Kosten € 7,50, aanmelden
via website.

Kosten €7,50, aanmelden via
website.

WOENSDAG 24 JULI

WOENSDAG 24 JULI

14.00 - 15.30 uur | Bieb Nijkerk

14.00 - 15.30 uur | Bieb Nijkerk

DRAADFIGUREN MAKEN

BOETSEREN

Verzorgd door KC De Brink

Verzorgd door KC De Brink

Tijdens deze workshop gaan we een
olifant, vogel of cactus maken met ijzerdraad.
Voor 8 - 12 jaar.

Kosten € 2,50, aanmelden
via website.

DONDERDAG 25 JULI

Klei je eigen lievelingsdier of maak een
mooi ringenpotje.
Voor 5 - 12 jaar.

Kosten € 2,50, aanmelden
via website.

DINSDAG 30 JULI

3x 1 uur | Bieb Nijkerk

10.00 - 11.00 uur | Bieb Nijkerk

DJ WORKSHOP

MAD SCIENCE: GLOWSHOW!

Voor 7 t/m 12 jaar

Leer alles over licht en glow-in-the-dark,
en maak je eigen chemische zaklamp!

Ga aan de slag met je eigen dj-set. Een
leerzame, muzikale, creatieve en vooral
hele dansbare workshop.
Deze workshop wordt drie keer gegeven:
Ochtend : 11.00-12.00 uur
Middag 1 : 12.30-13.30 uur
Middag 2 : 14.00-15.00 uur

Kosten € 7,50, aanmelden via website.

Voor 7 - 10 jaar.

Kosten € 5,00,
aanmelden via
website.

De VakantieBieb-app! Gratis voor leden en niet-leden!

Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb-app neem je 50 e-books overal
met je mee. Er is van alles wat: spanning, chicklit, literatuur en informatief.
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De VakantieBieb opent op 1 juni voor kinderen en jongeren.
de b
Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen erbij. Alvast veel leesplezier!

Spannende Boeken Weken 1 t/m 21 juni

Ook in de bibliotheek wordt het
spannend! Kom naar de bieb en
los het mysterieuze raadsel op. De
winnaar krijgt een mooi badlaken!

Wist je dat het op vrijdag tussen
17.00 - 19.00 uur erg rustig is in
de bieb in Nijkerk? En voor bieb
Hoevelaken is dat maandagmorgen
van 09.00-12.00 uur. Handig als je
niet zo goed tegen prikkels kan.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
PEUTEROCHTEND i.s.m. Speelotheek Pinoccio
3 juni | 17 juni | 1 juli | 15 juli

maandag in de oneven weken | 10.00 - 11.00 uur | Nijkerk
3 juni: gezond eten		
1 juli: voorlezen

17 juni: blote voetenpad

QUILTEN

10 juni | 24 juni | 8 juli | 22 juli

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

4 juni | 18 juni | 2 juli | 16 juli | 30 juli

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
29 juni (niet in juli/augustus)

laatste zaterdag van de maand 10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk
Een gezellige inloopochtend voor ouders en kinderen van 6-12 jaar.

MAMA CAFE i.s.m. Speelotheek Pinoccio
12 juni | 26 juni | 10 juli

woensdag in de even weken | 10.00 - 11.30 uur | Nijkerk
12 juni: reflexologie bij je kindje
26 juni: Therapeutisch Huis Nijkerk

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)

elke woensdag van 13.00 - 14.00 uur | Nijkerk

Knutselen, mooie dingen maken, tekenen of een spelletje spelen. Het
kan allemaal op de knutselmiddag. Deze knutselmiddag is voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. 15 juli: vakantieknutselen

KLIK EN TIK (niet in juli/augustus)

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

13 juni | 27 juni | 11 juli | 25 juli

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

REPAIRCLUB
1 juni

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
24 juni

vrijdag 09.30 - 11.30 uur | Bieb Nijkerk

De maandelijkse bijeenkomst voor werkzoekenden.
24 juni: loopbaanangst door Eef Huiser-van der Elst

JUNI: AANDACHT VOOR ROUW & VERLIES
Verlies komt in elk mensenleven voor. In juni zijn er bijeenkomsten die informatie of
steun geven bij rouw en verlies ervaringen. Wees welkom.
Deze bijeenkomsten gaan over verlies door overlijden:
6 juni: Hoe verwerken kinderen verlies?
12 juni: Introductie-yogales ‘afscheid & yoga’
26 juni: Slotakkoord. Over wat voor u belangrijk is bij het levenseinde en uitvaart.
De hele maand juni kunt u gratis laatste wens boekjes ophalen in bibliotheek Nijkerk
en in Hoevelaken.
Deze bijeenkomsten gaan over levend verlies
11 juni: Levend verlies voor mantelzorgers
17 juni: Zinvol leven met (chronische) ziekte of beperking
27 juni: Hoe rituelen helpen bij verlies ervaringen
Er zijn activiteiten in Hoevelaken en Nijkerk. Deelname is gratis.

In juni 2019 organiseren
de bibliotheek & gezondheidscentra
samen met de gebiedsteams en Sigma
verschillende bijeenkomsten over rouw
en verlies.

Het programma staat op de
website van de bibliotheek en
in de bibliotheek liggen de
programmaboekjes.
Aanmelden via de
bibliotheek:
www.bibliotheeknijkerk.nl
033 245 1756

