april - juni 2022
in De Cultuurfabriek

LAAT JE VERRASSEN IN DE BIBLIOTHEEK

Nieuwe cursussen, mini-colleges, workshops en activiteiten!
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NIEUW! SPELLETJES IN DE BIEB, VERRASSINGSTASJES, MUZIEK EN VEEL MEER

Taal & Literatuur

* exclusief materiaalkosten

Mini-college
Scandinavische thrillers			

di 7 jun		

20.00 uur

€9

Boekpresentatie - De theekoepel
Schrijfster Karin Quint, afkomstig uit Veenendaal,
presenteert op zaterdagmiddag 7 mei haar
nieuwste boek De theekoepel, het tweede deel
van de sfeervolle feelgoodserie Landgoed Rosaville.
Geniet van een feestelijke middag!

BOEKENWEEK - 9 t/m 18 april

9 - 18
apr

Boekverkoop tijdens de Boekenweek
Sla je slag en kom snuffelen tussen onze
afgeschreven boeken en cd’s.
tijdens openingstijden | €0,50 p.st.

wo
20
apr

Schrijfworkshop: Eerste liefde
Conny Plomp geeft een schrijfworkshop
rondom het thema van de Boekenweek.
14.30 - 16.30 uur | €5

za
16
apr

Els Florijn over
‘De Engelen van Elisabeth’
Els Florijn vertelt meer over de totstandkoming van haar historische roman.
14.00 - 15.30 uur | €10

WIST JE DAT...
... je bij ons ook gezellig samen een spelletje kan spelen? Bij Grand Café Blàài vind

Cultuur & Geschiedenis
Swinging Sunday (Big Band Veenendaal)
zo 3 apr
In gesprek met een veteraan		
zo 1 mei
Meidagen 1940 in Veenendaal en Ede
ma 2 mei
Barok-ensemble Barocco delle Muse
zo 22 mei
Tango op het plein (workshop & vrij dansen) zo 29 mei

gratis
14.00 uur		
14.00 uur gratis
19.30 uur €2,50
14.00 uur gratis
14.00 uur €5 (per 2) / gratis

Mini-college’s
Bridgerton:
mode, kunst & architectuur
di 19 apr
Bruisend Berlijn		
di 24 mei
900 jaar stadsrechten Utrecht ma 13 jun

€12,50 / €10
€8,50
€10

20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur

Tentoonstellingen
Passietijd Tentoonstelling		
Wielrennen en Veenendaal		

22 mrt-9 apr hele dag
1 - 31 mei
hele dag

gratis
gratis

MUZIEK AAN HET PLEIN
We vieren samen met De Muzen een muzikaal feest! Muziek aan het Plein is een
serie van lunchpauzeconcerten in De Cultuurfabriek en in Spectrum.

Programma Muziek aan het Plein in De Cultuurfabriek
Sjoerd Arends 		
Roel Hazendonk		
VOISZ			

wo 6 apr
za 21 mei
za 11 jun

12.30 uur
12.30 uur
12.30 uur

€5
€5
€5

APPELTAARTCONCERTEN
Klassieke muziek voor iedereen! Topmusici spelen een programma van diverse

je een spelletjeskast met voor ieder wat wils! En voor De Cultuurfabriek, op het

componisten. Op dinsdag 12 april en dinsdag 17 mei zijn er concerten in

Kees Stipplein, staan sinds kort schaaktafels. Schaakstukken leen je bij de balie!

De Cultuurfabriek. Een kaartje kost €3, inclusief een lekker stukje appeltaart!

DE FABRIEK

OP ZONDAG
Kunst & Creatief

* exclusief materiaalkosten

Verhalen, kunst & creatie voor iedereen

Verf, potlood of inkt
Tekenen met houtskool (1 les)		
Zen tekenen in de centrale hal		

wo 6 april
zo 24 april

19.00 uur
14.00 uur

€19*
gratis

Elke zondag

Wol of textiel
Sokken breien op rondbreinaald (4 lessen) ma 11 april
Haken voor beginners (3 lessen)
wo 11 mei
Wol spinnen voor beginners (1 les)
za 21 mei

19.00 uur
19.00 uur
10.15 uur

€48*
€89*
€94

van 14.00 tot 16.00 uur

in De Cultuurfabriek

Samenleving & Lifestyle
Nieuw! Meet gratis je bloeddruk in de Bibliotheek tijdens de Mei Meet Maand
Van 6 t/m 28 mei kun je meerdere keren per week je bloeddruk meten bij het
meetpunt van de Hartstichting. Meer info: bibliotheekveenendaal.nl/bloeddruk.
Inspiratiesessie ‘De Slakkenfilosofie’
Natuurlijke verzorgingsproducten
Mini-college: Nooit meer stress

zo 24 april
za 11 juni
do 23 juni

14.00 uur
13.00 uur
20.00 uur

€2
€39*
€9

do 14 apr
do 12 mei
do 19 mei

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

€28
€45
€85*

Digitaal & Techniek
Regel jouw digitale erfenis (1 les)		
Leer meer over je smartphone (2 lessen)
Digitale compact camera (3 lessen)

Oefenplein in de Bibliotheek
Op de plek van het Taalhuis vind je sinds kort het Oefenplein: een plek waar
iedereen aan de slag kan gaan met digitale programma’s en websites om de
Nederlandse taal of digitale vaardigheden te oefenen. De nadrukt ligt op
zelfstandig leren, maar er zijn ook regelmatig leerbegeleiders aanwezig.
Deelnemers kunnen tijdens het Taalhuis spreekuur advies krijgen over de
verschillende programma’s. Meer info: bibliotheekveenendaal.nl/oefenplein

DE FABRIEK OP ZONDAG WORDT
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Veenendaal

Alle kinderen verzamelen!
Alle leeftijden

4 - 17
apr
wo 6
apr
9 - 18
apr

Kinderboeken Speurtocht

Tijdens de Kinderjury Stemweek
is er een toffe speurtocht op de
jeugdafdeling.
10.00 - 17.00 uur | gratis

wo 27
apr

Muziek aan het Plein

In de Kindermuziekweek treedt
Sjoerd Arends op in de Bieb!
12.30 - 13.30 uur | € 5

Boekverkoop!

Sla je slag tijdens de Boekenweek
en kom snuffelen tussen onze
afgeschreven boeken en cd’s.
tijdens openingstijden | €0,50 p.st.

zo 15
mei

LEGO-bouwwedstrijd
op Koningsdag!
Op Koningsdag liggen duizenden
lego-blokjes te wachten tot jij er
de mooiste creaties mee maakt!
Laat je creativiteit los tijdens de
spectaculaire bouwwedstrijd en
win zo leuke prijzen.
12.00 - 17.00 uur | gratis

Oud-Hollandse spelletjesen muziekdag

Om de Annie M.G. Schmidtweek
te vieren maken we er een leuke
dag vol muziek en spelletjes van.
14.00 - 16.00 uur | gratis

Voor 3+

wo 13
apr
wo 16
jun

Voorleesfeest: Tel je mee?

Kom luisteren naar een mooi
verhaal en leer meer over tellen!
15.00 - 16.00 uur | gratis*

Voorleesfeest Kikker & Pad

Ken jij Kikker & Pad al? Luister naar
hun leukste avonturen.
15.00 - 16.00 uur | gratis*

wo 18
mei

Voorleesfeest: Allemaal in bad!
Hoera! Een voorleesfeest in de
Annie M.G. Schmidt Week.
15.00 - 16.00 uur | gratis*

*Meedoen is gratis, maar het is wel nodig
om een plekje te reserveren. 1 ticket is
geldig voor 1 volwassene + max 2 kinderen.

Voor 7+

wo 6
apr
zo 8
mei

Maak een pennenbakfiguur
Wat is jouw lievelingsfiguur uit
een boek? Maak er een leuk
pennenbakje van!
15.00 - 16.00 | gratis

Schaak tegen de beer!

Kom een potje schaken tegen een
heel bijzondere tegenstander:
een echte schaakbeer!
14.00 - 16.00 uur | € 1

zo 24
apr
wo 22
jun

Zen tekenen

Kom helemaal tot rust aan de zentekentafel in De Cultuurfabriek!
14.00 - 16.00 uur | gratis

Ouder-kind workshop:
Maak een zomerslinger
Maak samen een zomerse slinger:
van schilderen tot versieren!
16.00 - 17.30 uur | € 5

Maak het lekker zelf

in het FabLab!

wo 6
apr

Puzzeltje maken

za 30
apr

Cadeautje voor mama

wo 4
mei

Maak je eigen sticker

za 7
mei

Zoom in op de lente

wo 15
jun
za 25
jun

Maak je eigen puzzeltje met de
lasersnijder.
meerdere tijden | € 2 | 7 t/m 12 jaar
Moederdag komt er weer aan. Maak
een uniek cadeautje!
Diverse tijden | € 5 | 9 t/m 14 jaar
Ga creatief aan de slag en maak met
de vinylsnijder een toffe sticker.
Diverse tijden | verdere info volgt
Leer hoe je met een extra lensje op je
eigen telefoon foto’s van dichtbij kan
maken van bijv. insecten of bloemen.
Diverse tijden | € 3,50 | 9 t/m 14 jaar

Cadeautje voor papa

Maak je eigen cadeautje voor de allerliefste papa, opa, oom, bonuspapa, of
aan wie jij het maar wilt geven!
Diverse tijden | € 5

za 11 juni
BoekStartdag
Kom naar de BoekStartdag in
de Bibliotheek! Deze dag heten wij
de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders
extra hartelijk welkom op de jeugdafdeling.
Luister mee tijdens een van de voorleesmomentjes of doe mee met de workshop Muziek
op Schoot. Ook is er een mini-boekverkoop, een
gezellige speelhoek en staan onze medewerkers
in de startblokken om je alle informatie te geven
over lezen en taal bij de allerkleinsten.
Om BoekStartdag te vieren word jouw kindje op
deze dag geheel gratis Boekstart-lid!

Wist je dat...
... alle kinderen tot 18 jaar gratis lid
worden van de Bieb? Je betaalt alleen
eenmalig € 3 inschrijfkosten.
Meer info vind je op onze website:
www.bibliotheekveenendaal.nl/lidworden

Cadeautje voor de meester/juf

Bedankt jouw meester of juf met een
tof zelfgemaakt afscheidscadeautje.
Diverse tijden | verdere info volgt

Open inloop FabLab

Elke zaterdag (behalve als er workshops zijn)
is van 13.00 - 17.00 uur het FabLab open voor
iedereen. Laat je fantasie de vrije loop en
ontwerp én maak jouw eigen creatie in het
FabLab. Je betaalt alleen de materiaalkosten.

Boekentip!
Ellis, Dante en Bob Popcorn
hebben ontdekt dat Bob
niet de enige levende
maiskorrel is. In Amerika
zijn er nog meer!
Vanaf ca. 7,5 jaar.

BEN JIJ ER OOK BIJ?

Schrijf je in op onze website of bij de
servicebalie in De Cultuurfabriek.
Let op: ook bij sommige gratis
activiteiten is reserveren verplicht!

www.bibliotheekveenendaal.nl
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In de Bibliotheek
Heb jij ze al gespot? Op de jeugdafdeling en de volwassenenafdeling staan sinds
kort Verrassingstasjes. Zoek een genre dat bij je past en geef het tasje aan een
medewerker, deze zal de boeken dan op jouw pasje zetten zodat de inhoud tot
aan huis een verrassing blijft!
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 21.00 uur* | Zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur
* Tussen 09.00 - 10.00 uur en tussen 17.00- 21.00 uur kun je zelfstandig materialen zoeken,
lenen en inleveren en mag je gebruikmaken van de computers. Er is dan geen personeel
op de 1e en 2e etage aanwezig om je te helpen. Wel kun je altijd terecht bij de
Klantenservice op de begane grond.

In De Cultuurfabriek
Di

				
Di
Taalcafé
				Inloopspreekuur
Taalhuis

Wo					Wo					
Inloopspreekuur Taalhuis		
Inloopspreekuur Werk & Inkomen
Wo					Wo					
Mamacafé 				Voorleesuurtje/Voorleesfeest

Do					Za					
Tablet Café*				Open inloop FabLab			
Zo					Elke
De Fabriek op Zondag			 dag Wisselexpositie centrale hal
* elke eerste donderdag van de maand.

Doe mee!
Schrijf je in voor een cursus, workshop of andere activiteit via de website
www.bibliotheekveenendaal.nl of bij de Klantenservice van De Cultuurfabriek.
Ons aanbod wordt het hele jaar door aangevuld. Kijk voor meer informatie en het
actuele aanbod op www.bibliotheekveenendaal.nl.

Bibliotheek Veenendaal in De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74 • Veenendaal

