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ACTIVITEITEN IN OKTOBER/NOVEMBER
WOENSDAG 2 OKT
14:30 - 16:15 uur | Bieb Hoevelaken
VOORSTELLING WIES & MIES 
GAAN OP DE FIETS
Wies & Mies maken op weg naar 
school heel wat avonturen mee. Maar 
lukt het de clowns wel om op tijd op 
school te komen? 
Er zijn twee voorstellingen:
14.30 - 15.15 uur
15.30 - 16.15 uur

Voor kinderen van 4-7 jaar.
Kosten: € 2,50, opgeven kan via onze 
website. 

MAANDAG 3 OKT
20:00 - 22:00 uur | Bieb Nijkerk
WETENSCHAP...DAT KAN IK 
OOK!? 
Rens van Schoten legt op interactieve 
wijze uit wat een onderzoek nou 
wetenschappelijk maakt.

Kosten: € 7,50, opgeven via onze website.

ZATERDAG 5 OKT
10:00 - 13:00 uur | Hoevelaken
WEEKEND VAN DE 
WETENSCHAP
Speurtocht in de Bieb en gratis 
puzzelboekje.

ZONDAG 6 OKT
15:00 - 16:00 uur | Hoevelaken

ZONDAGMIDDAGPODIUM 
MET LEON VAN DER MEER 
Zanger en gitarist Leon speelt 
live pop, country en folk 
liederen. 

Gratis toegang voor leden en niet-leden!

ZATERDAG 5 OKT
15:00 - 18:00 | Bieb Nijkerk
VOORSTELLING: WHAT IF
Georganiseerd door Sigma

Een voorstelling hoe het is om op 
jonge leeftijd voor een chronisch 
ziek familielid te moeten zorgen.

Gratis, opgeven via: 
reserveren@sigma-nijkerk.nl 

WOENSDAG 2 OKT
19:30 uur | Bieb Nijkerk
FILM: BOHEMIAN RHAPSODY 
Bohemian Rhapsody is een 
verfilming over de in 
1970 opgerichte Britse 
band Queen.

De meest succesvolle 
film van 2018!

Film: € 7,00 incl. koffie



WOENSDAG 9 OKT
19:30 uur | De Kopperhof
FILM STAN & OLLIE
Stan en Ollie, beter bekend als Laurel 
and Hardy, gaan op 
afscheidstournee 
door Groot Brittanië 
en Ierland.  

Film: € 7,00 incl. koffie

VRIJDAG 11 OKT
20:00 - 22:00 uur | Bieb Nijkerk
THEMA-AVOND MET 
VROUWENCOACH
Thema-avond van het Mamacafé

Jo-Anne van de Bor begeleidt vrouwen 
bij hun zwangerschap, het verwerken 
van zwangerschapstrauma’s en het 
moederschap. Zij gaat hierbij uit 
van het zelfbeschikkingsrecht van de 
vrouw.

Vanaf 19.30 uur start de 
inloop.

Gratis toegang, wel graag opgeven via 
onze website.

DONDERDAG 10 OKT
19:00 uur | Bieb Nijkerk
LEZING & FILM: THE 
GREATEST SHOWMAN
Georganiseerd door VUN
Een musical over 
het fascinerende 
levensverhaal van 
Phineas Yaylor Bernum. 
Met vooraf een lezing 
over entertainer zijn in 
Nederland.

Combinatieticket voor lezing + film: € 12,50
Los ticket voor de film: € 7,00
Los ticket voor de lezing: € 7,50

DINSDAG 8 OKT
20:00 uur | De Stuw
LEZING DOOR GRIET OP DE 
BEECK 
Griet Op de Beeck vertelt aan de hand 
van drie fragmenten over manieren 
om dit leven te overleven, en scheert 
zo langs de thema’s van haar boeken.

Na afloop is er een signeersessie en 
mogelijkheid tot het aanschaffen van 
haar boeken.

Kosten: € 7,50, opgeven via onze website.

ZONDAG 6 OKTOBER
15:00 - 16:00 | Bieb Nijkerk
ZONDAGMIDDAGPODIUM 
VINCENT CORJANUS
Vincent Corjanus staat 
al jarenlang garant voor 
een poëtisch spektakel. 

Gratis toegang voor leden 
en niet-leden!



DINSDAG 15 OKT
19:30 uur | Bieb Nijkerk
STERVEN VOOR 
SPRINGLEVENDEN 
In samenwerking met Sigma

Op luchthartige wijze geeft Willeke 
Jansen deze avond een andere kijk 
op sterven.

Deelname € 5,00, opgeven via website

WOENSDAG 16 OKT
10:00 / 14:00 uur | Hoevelaken
VOGELVOEDERHUISJE MAKEN 
MET HERFSTMATERIALEN
door Groei & Bloei Nijkerk
Deze creatieve 
workshop wordt 
tweemaal gegeven:
Voor volwassenen: 
10:00 - 11:30 uur
Voor kinderen: 
14:00 - 15:00 uur

Deelname € 5,00, opgeven via onze 
website

DONDERDAG 17 OKT
19:30 uur | Bieb Nijkerk
FILM: GREEN BOOK
Concertpianist Don Shirley en zijn 
lijfwacht Tony Lip 
reizen samen door 
verschillende ‘blanke’ 
staten.

Winnaar van 3 Oscars.

Film: € 7,00 incl. koffie/thee

WOENSDAG 16 OKT
20:00 - 22:00 | Bieb Nijkerk
HIJ/ZIJ IN NOORD KOREA
I.h.k.v.  de Maand van de Geschiedenis

Drs. Marc Roth zal in 
zijn lezing een inkijkje 
geven in ’s werelds 
meest gesloten 
samenleving: Noord 
Korea

Deelname € 5,00, opge-
ven via onze website

MAANDAG 14 OKT
19:30 uur | Bieb Nijkerk
LEZING: ERVEN & SCHENKEN
Georganiseerd door VUN
Op feestjes wordt er wel eens over 
gesproken. Maar, testamenten, 
erven, erfbelasting en schenken: hoe 
zit dat allemaal precies?

Kosten: € 7,50. Tickets via VUN.
vu-nijkerk.nl

ZATERDAG 12 OKT
10:00 uur | Bieb Hoevelaken
TAARTBAKWEDSTRIJD 
HEEL HOEVELAKEN BAKT
Bij feest hoort taart! Doe mee met 
de wedstrijd of kom gezellig langs 
om alle creaties te 
proeven. 

Met om 11:00 uur 
een optreden door 
toneelvereniging 
Het Gebeuren!

Gratis, opgeven via onze website



MAANDAG 28 OKT
19:30 - 21:00 uur | Bieb Nijkerk
WORKSHOP ‘WAT TE DOEN 
OM BETER TE SLAPEN?’
Melissa geeft uitleg over welke 
oorzaken er zijn voor een slechte 
nachtrust en wat u zelf hier aan kunt 
doen.

Deelname is gratis, opgeven via onze 
website.

WOENSDAG 30 OKT
20:00 - 22:00 uur | De Stuw
‘ZE IS DE VIOOLMUZIEK 
VERGETEN’
i.s.m. Vrouwen van Nu Hoevelaken
Marjan van den Berg, 
columniste van weekblad 
Margriet, vertelt meer 
over haar moeder, haar 
columns en houdt 
iedereen met humor een 
spiegel voor.

Toegang € 2,50, gratis voor leden van Vrouwen 
van Nu. Wel opgeven via onze website.

ZONDAG 20 OKTOBER
15:00 - 16:00 | Bieb Nijkerk
ZONDAGMIDDAGPODIUM 
VOCAL MILES
Dit Duo brengt bekende 
hits uit vrijwel elk genre 
nét even anders. Zo 
maken zij een lange 
reis met muzikale 
kilometers voor u!

Gratis toegang voor 
leden en niet-leden!

WOENSDAG 23 OKT
19:30 uur | Bieb Nijkerk
FILM: THAT SUGAR FILM
Samenwerking &entree in het 
kader van het thema Voeding
Wat doet suiker met 
je lichaam? Regisseur 
Damon Gameau ontdekt 
het zelf in deze speelse 
documentaire.

Film: € 7,00 incl. koffie/thee

DONDERDAG 31 OKT
19:30 uur | Bieb Nijkerk
FILM: DE DIRIGENT
De Nederlandse Antonia Brico 
(Christanne de Bruijn) 
droomt ervan dirigent 
te worden en is 
ondanks de moeilijke 
omstandigheden 
vastbesloten.

Film: € 7,00 incl. koffie/thee

ZONDAG 3 NOV
15:00 - 16:00 uur | Hoevelaken
ZONDAGMIDDAGPODIUM 
MET KRUITER ZINGT LINKER
Kruiter zingt Linker is een 
semi-professioneel duo dat 
Nederlandstalige eigen liedjes 
speelt: ballads, up tempo en soms ook 
latin feel.

Gratis toegang voor leden en niet-leden!



MAANDAG 4 NOV
19:15 - 21:00 uur | Pauluskerk
LEZING ‘ROUW OVERLEVEN’ 
VAN ROUWSPECIALIST 
MANU KEIRSE
i.s.m. Sigma, Wim van de Veen en de Paulus-
kerk

Manu Keirse wordt gezien als een 
expert in het omgaan met rouw en 
verdriet. In het kader van het thema 
Rouw en Verlies

Gratis, opgeven via onze website

MAANDAG 11 NOV
19:30 uur | Bieb Nijkerk
KUNSTLEZING: REMBRANDT
Georganiseerd door VUN

350 jaar geleden overleed Rembrandt 
van Rijn, Diana Kostman neemt u mee 
langs zijn leven.

Kosten: € 7,50. Tickets via VUN.
vu-nijkerk.nl

DINSDAG 12 NOV
20:00 - 21:30 uur | Hoevelaken
KLIMAATGESPREKKEN
Wil jij jouw bijdrage leveren 
aan een klimaatneutraal 
Nederland? Deze inspiratiesessie 
geeft je een eerste indruk van 
stappen die je kunt zetten.

Kosten € 2,50. Opgeven via 
onze website

WOENSDAG 6 NOV
15:15 - 16:45 uur | Restaurant 
‘De Gillende Keukenmeid’
PANNENKOEK ETEN MET 
AUTEUR SUPERJUFFIE 
Janneke Schotveld 
zal voorlezen uit haar 
boeken, er is een 
kleurwedstrijd en nog 
veel meer leuks!

Deelname € 2,50 .
Opgeven via onze website

ZONDAG 3 NOVEMBER
15:00 - 16:00 | Bieb Nijkerk
ZONDAGMIDDAGPODIUM 
CHIANTI KOOR
Van smartlap tot shanty, zowel Engels- 
als Nederlandstalige liederen 
zullen aan bod komen.

Gratis toegang voor leden en niet-leden!

VRIJDAG 8 NOVEMBER
10:30-11:30 | Bieb Nijkerk
APPELTAARTCONCERT
i.s.m. Sigma

Professionele musici spelen voor 
een breed publiek en 
speciaal voor 
ouderen en hun 
mantelzorgers. 

Gratis, inloop vanaf 
10:00 uur



WOENSDAG 13 NOV
19:30 uur | De Kopperhof
FILM: WOMAN AT WAR
De vijftigjarige Halla gaat in haar 
eentje de strijd 
aan met de lokale 
aluminiumindustrie.

Film: € 7,00 
incl. koffie/thee

WOENSDAG 13 NOV
19:30 uur | Bieb Nijkerk
FILM: POLLOCK
Deze film vertelt het 
levensverhaal van de 
Amerikaanse schilder 
Jackson Pollock. 

Film: € 7,00 incl. koffie/thee

DONDERDAG 14 NOV
19:30 - 21:30 | Bieb Nijkerk
LEZING FILMKUNST
In het kader van de Kunstweek

Programmamaker Sanneke Huisman 
brengt in deze lezing de veelzijdige 
geschiedenis van videokunst in beeld 
aan de hand van videokunstwerken 
van toen en nu.

Deelname € 5,00, opgeven via website

ZATERDAG 16 NOV
9:30 uur | Bieb Hoevelaken
JUBILEUMONTBIJT VOOR 
50-JARIGEN
Voor alle inwoners geboren in 1969 
een gratis jubileumontbijt! Inclusief 
live-muziek van Adriaan Schipper.

vol=vol, dus meld u snel aan via 
onze website

ZONDAG 17 NOV
15:00 - 16:00 | Bieb Nijkerk
ZONDAGMIDDAGPODIUM 
DELISE
Delise maakt catchy Nederlandstalige 
popliedjes met een vleugje singer-
songwriter en folk.

Gratis toegang 
voor leden en 
niet-leden!

MAANDAG 18 NOV
19:30 uur | Bieb Nijkerk
LEZING LEVENSTESTAMENT
Georganiseerd door de VUN

Wellicht heeft u weleens nagedacht 
over wat er gebeurt wanneer u een 
zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek 
wordt of gaat dementeren?

Kosten: € 7,50. Tickets via VUN.
vu-nijkerk.nl



DONDERDAG 28 NOV
13:30 - 15:00 | Bieb Nijkerk
WORKSHOP VEILIGHEID EN 
PRIVACY
i.s.m. Seniorweb Nijkerk

Alles over Veiligheid en Privacy 
op zowel computer, tablet als 
smartphone.

Deelname € 5, Aanmelden via
www.seniorwebnijkerk.nl

TICKETS BESTELLEN
Tickets voor de activiteiten kunt u 
online bestellen via:
www.bibliotheeknijkerk.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.

In de bibliotheek zijn de tickets ook 
verkrijgbaar, betaling met PIN.

Bibliotheek Nijkerk, Frieswijkstraat 99, Nijkerk
033 2451756
Bibliotheek Hoevelaken, Meerveldlaan 22,
Hoevelaken 033 2535420
De Stuw, De Brink 10, Hoevelaken
De Kopperhof, Sportweg 25, Hoevelaken

DONDERDAG 28 NOV
19:30 uur | Bieb Nijkerk
FILM COMPOSTELLE: LE 
CHEMIN DE LA VIE
De regisseur volgde 
drie jaar lang een 
aantal pelgrims over 
de verschillende 
etappes naar de 
Saint-Jacques de 
Compostelle. 

Film: € 7,00 incl. koffie/thee

DONDERDAG 21 NOV
19:30 uur | Bieb Nijkerk
FILM THE FAULT IN OUR 
STARS
i.h.k.v. de maand over rouw en verlies

Gus en Hazel hebben een 
opmerkelijke relatie. Zij werden 
verliefd op elkaar bij een steungroep 
voor kankerpatiënten.

Film: € 7,00 incl. koffie/thee

DINSDAG 26 NOV
18:30 uur | De Klepperman
LITERAIR DINER MET 
MAARTEN VAN ROSSEM
In restaurant De Klepperman geeft 
Maarten van Rossem een lezing 
van ongeveer drie kwartier. Daarna 
schuift hij bij u aan tafel tijdens het 
driegangendiner dat in de mooie 
ambiance van De Klepperman wordt 
geserveerd.

Deelname € 50, opgeven via onze website



SENIORWEB
Seniorweb biedt diverse cursussen 
aan in de Bibliotheek. Inschrijven 
kan op de website van Seniorweb:
www.seniorwebnijkerk.nl

Voor meer informatie 
kunt u ook tijdens het 
digitaal spreekuur 
binnenlopen.

NEDERLAND LEEST
Bibliotheken door het hele land 
staan in het teken van Jan Wolkers 
en Duurzaamheid  in november.
De Bibliotheek doet een bloemlezing 
van natuurverhalen van Jan Wolkers 
cadeau met als titel ‘Winterbloei’

Op dinsdag 12 
november organiseert 
Bibliotheek Hoevelaken 
een inspiratiesessie 
Klimaatgesprekken.

Kinderboekenweek etalagespeurtocht
(poster met tekst)KINDERBOEKENWEEK

Voertuigen staan centraal tijdens de 
Kinderboekenweek 2019, met het 
thema: Reis mee! Want met een boek 
kun je elke reis maken die je wilt.

Tijdens deze week kun je een 
puzzelboekje 
ophalen in de Bieb. 
Tevens is er een 
etalage speurtocht, 
de formulieren 
hiervoor kan je ook 
ophalen in de bieb. 

ROUW EN VERLIES
De maand november staat in het 
teken van het thema Rouw en 
Verlies. De Bibliotheek, Sigma en 
de gezondheidcentra organiseren 
diversen activiteiten. 

Zie onze website voor meer 
informatie.

RUSTIG IN DE 
BIBLIOTHEEK
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.

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



TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
PEUTEROCHTEND i.s.m. Speelotheek Pinoccio
7 okt | 21 okt | 4 nov | 18 nov
maandag in de oneven weken | 10.00 - 11.00 uur |  Nijkerk
7 okt: vervoer/kinderboekenweek  4 nov: peutergymles
21 okt: herfstknutselen   18 nov: poppenspel

QUILTEN
14 okt | 28 okt | 11 nov | 25 nov
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 uur | 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
8 okt | 22 okt | 05 nov | 19 nov
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
26 okt | 30 nov
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
2 okt | 16 okt | 30 okt | 13 nov | 27 nov 
woensdag in de even weken | 10.00 - 11.30 uur | Nijkerk
2 okt & 16 okt: fotograaf 13 nov: essentiële oliën
30 okt: gezellig samenzijn 27 nov: schminken

VOORLEZEN (niet in schoolvakanties)
elke woensdag 15.30 - 16.00 uur | Nijkerk
elke woensdag 15.00 - 15.30 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.

Groencafé 
elke 3e zaterdag van de maand  10.00 - 12.00 uur | Nijkerk
In het groeiseizoen is er elke 3e zaterdag van de maand een Groencafé. 
In samenwerking met Groei & Bloei en IVN.

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

ERVAAR HET OV
Tweede donderdag van de maand 14.00 - 15.30 uur
Wilt u graag met het openbaar vervoer reizen, maar kunt u wel wat 
hulp gebruiken? Bezoek dan vrijblijvend het inloopspreekuur.

SPREEKUUR POLITIE
3 okt | 17 okt | 31 okt | 14 nov | 28 nov
donderdag in de even weken | 15.00 - 16.00 uur | Hoevelaken
De politie houdt spreekuur in de bibliotheek van Hoevelaken.

WALK&TALK
14 okt | 11 nov
Maandag 09.30 - 11.30 uur | Bieb Nijkerk
De maandelijkse bijeenkomst voor werkzoekenden. 
14 okt: Pitch, door Lotje Vis          11 nov: Solliciteren door Arie Schreuder

REPAIRCLUB
5 okt | 2 nov
eerste zaterdag van de maand 10.00 - 12.00 uur | Bieb Nijkerk 
Reparatie van uiteenlopende gebruiksvoorwerpen.



Datum Tijd Bieb Workshop

maandag 21 okt 14.00 uur Hoevelaken Workshop speksteen

Dinsdag 22 okt 14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur

Hoevelaken Paddenstoelkaarsen 
maken

woensdag 23 okt 11.30 - 12.30 Nijkerk Workshop Krimpfolie

woensdag 23 okt 10.00-11.00 uur Nijkerk Workshop
slijm maken

woensdag 23 okt 13.30 - 14.30 uur Nijkerk Workshop Sticky base

woensdag 23 okt 15.00-16.00 uur Nijkerk Workshop 
Herfstraamhanger

woensdag 23 okt 14.00 - 16.00 uur Hoevelaken Workshop textiel 
kinderen

vrijdag 25 okt 14.00 - 16.00 uur Nijkerk Workshop kaarsen 
maken kinderen

vrijdag 25 okt 10.00 -11.00 uur Hoevelaken Workshop 
slijm maken

vrijdag 25 okt 11.30 - 12.30 uur Hoevelaken Workshop Pixelhobby

vrijdag 25 okt 13.30 - 14.30 uur Hoevelaken Workshop Sticky base

vrijdag 25 okt 14.00 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur

Nijkerk Paddenstoelkaarsen 
maken

vrijdag 25 okt 15.00 - 16.00 uur Hoevelaken Workshop 
Herfstraamhanger

zaterdag 26 okt 10.00 - 12.00 uur Hoevelaken Prutsen met techniek

Meer weten en aanmelden?
Kijk voor alle informatie op 
www.bibliotheeknijkerk.nl

KINDERACTIVITEITEN

Herfstvakantie!


