sep - dec 2022

LAAT JE VERRASSEN IN DE BIBLIOTHEEK

Nieuwe cursussen, mini-colleges, workshops en activiteiten!
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SCHRIJVERS OP BEZOEK, 10 JAAR MAMACAFÉ, ZONDAGACTIVITEITEN EN MEER!

Taal & Literatuur

* exclusief materiaalkosten

Taalcursussen
Duits A1 deel 1 (20 lessen)		
Engels A1 deel 1 (20 lessen)		
Engels A1 deel 2 (20 lessen)		
Engels A2 deel 3 (20 lessen)		
Frans A1 deel 1 (24 lessen)		
Frans A1 deel 2 (24 lessen)		
Frans A2 deel 1 (24 lessen)		
Italiaans A1 deel 1 (20 lessen)		
Italiaans A1 deel 2 (15 lessen)		
Spaans (diverse niveaus)		

wo 28 sep
di 27 sep
di 27 sep
do 29 sep
ma 26 sep
ma 26 sep
wo 28 sep
ma 26 sep
za 24 sep
zie website

19.00 uur
18.45 uur
20.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
20.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
10.15 uur

€249*
€249*
€249*
€249*
€249*
€249*
€249*
€249*
€249*

Week van Lezen en Schrijven: 8 t/m 14 september
Op de Internationale Dag van de Alfabetisering begint de Week van Lezen en
Schrijven. Samen met Taalhuis Veenendaal vragen we extra aandacht voor
laaggeletterdheid. Meer info: www.lezenenschrijven.nl. Benieuwd wat het
Taalhuis voor jou kan betekenen? Kijk op: bibliotheekveenendaal.nl/taalhuis
Literatuur
Random Book Club			
Hoe schrijf je een boek? (6 lessen)

zo 25 sep
wo 5 okt

14.00 uur
19.00 uur

€5
€172

Boekenverkopen
We verkopen weer afgeschreven materialen!
Boeken en cd’s kosten €0,50 per stuk. Tijdschriften zijn
gratis. Van 5 t/m 18 september en 21 t/m 27 november
staat ons kraampje in de hal. En van 26 december
t/m 8 januari is een grote boekverkoop in Zaal 1.

Schrijversbezoeken
za 24 Rima Orie over ‘In het vervloekte hart’
De schrijfster van ‘De Zwendelprins’ op bezoek.
sept Ontdek meer over haar YA fantasy boeken!
14.00 uur | gratis | Kees Stipplein

za 19 Nelleke Noordervliet over ‘Wij kunnen dit’
Schrijversbezoek over het thema ‘Oud worden,
nov jong blijven’ tijdens Nederland Leest.
14.00 uur | €12,50 | Zaal 1

Digitaal & Techniek
Tabletcafé				
Webinar: Like en cancel		

elke 1e do
di 8 nov

13.30 uur
20.00 uur

gratis
gratis

Fotografiecursussen
Fotografie vervolg (8 lessen)		
Fotografie basis (8 lessen)		
Fotografie basis (8 lessen)		
Digitale compact camera (3 lessen)

ma 26 sep
do 29 sep
ma 3 okt
do 10 nov

19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.00 uur

€189*
€154*
€154*
€87*

Taalhuis Oefenplein
Het Oefenplein is een plek waar iedereen aan de slag kan gaan met digitale
programma’s om de (Nederlandse) taal of digitale vaardigheden te verbeteren.
Oefen met thema’s als: gezondheid, digitale overheidszaken en geld.
De nadruk ligt op zelfstandig leren, maar er zijn ook regelmatig
leerbegeleiders aanwezig. Meer info: bibliotheekveenendaal.nl/oefenplein

Oefenplein
Taalhuis

Kunst & Creatief
Klei, steen of keramiek
Cursus pottenbakken (12 lessen)
Speksteen à la Barbara Hepworth
Workshop pottenbakken		
Boetseren: Minitorso (2 lessen)
Boetseren: Reliëftegel (2 lessen)
De mens in speksteen			
Workshop pottenbakken		
Feestelijke speksteen hanger		

* exclusief materiaalkosten

di 20 sep
wo 5 okt
ma 10 okt
vr 14 okt
vr 21 okt
wo 9 nov
ma 28 nov
wo 7 dec

15.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

€399
€54
€53
€79
€79
€54
€53
€54

Verf, potlood of inkt
Schilderen (olie en acryl) (12 lessen) do 22 sep
Chinees/Japans schilderen (9 lessen) ma 21 nov

20.00 uur
13.00 uur

€193*
€170*

Wol of textiel
Cursus trui breien (5 lessen)		
Basis leren breien (3 lessen)		
Vilten voor beginners			
Schilderen met wol 			
Wol spinnen (hele dag incl. lunch)

10.15 uur
19.00 uur
19.00 uur
13.00 uur
10.15 uur

€69
€43*
€39*
€54*
€94

za 1 okt		
ma 3 okt
wo 12 okt
vr 14 okt
za 5 nov

Over kunst
Art nouveau & jugendstil (9 lessen)
Kunstroute expositie			
Italiaans Futurisme			
Maak je eigen textielcollage		

do 22 sep
1-8 okt		
wo 19 okt
za 5 nov

14.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
14.00 uur

€245
gratis
€10
€7,50

wo 28 Kunstgeschiedenis: Moderne vrouwen
sep Kunsthistorica Diana Kostman neemt je

aan de hand van vijf spraakmakende
kunstenaarsbiografieën mee in het verhaal
van daadkrachtige vrouwelijke kunstenaars
die de moderniteit in de kunst omarmden.
5 lessen | 10.00 uur | €85

Word lid van de Kunstuitleen!
Op zoek naar een mooi kunstwerk voor thuis?
Kom er een uitzoeken bij de Kunstuitleen.
We hebben bijvoorbeeld kunstwerken van
Herman Brood en Sander van Laar.
Korting! Op 5 november, de Dag van de
Kunstuitleen, zijn er geen inschrijfkosten.
Biebleden krijgen altijd korting op hun
Kunstuitleen abonnement.

Cultuur & Geschiedenis
Geschiedenis
Open Monumentendag		
Stamboomonderzoek (4 lessen)
Expo: Utrecht in het Rampjaar

* exclusief materiaalkosten

za 10 sep
wo 12 okt
november

v.a. 10.00 uur gratis
19.00 uur
€85
hele dag
gratis

za 29 Dag van de Geschiedenis
okt De hele middag zijn er allerlei gratis

activiteiten voor jong en oud rondom
watersnoodrampen. Kom knutselen, maak
je eigen vlot, proef 19e-eeuws eten of leer
meer tijdens een lezing en in de expositie.
Vanaf 13.00 uur | gratis | centrale hal

Ronald Naar zingt Franse chansons zo 20 nov
Tangosalon				
zo 4 dec
VLOW Lazy Sunday Xmas Special
zo 18 dec

zo 18
sep
t/m
zo 18
dec

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

€5
€5
Gratis

De Fabriek op Zondag
Elke zondagmiddag zijn er activiteiten voor
jong en oud in De Cultuurfabriek.
Meer info: www.bibliotheekveenendaal.nl/
defabriekopzondag
14.00 uur | diverse prijzen | centrale hal

Samenleving & Lifestyle
Mini-colleges
Wonderschoon Wenen		
De mythe van prinses Sissi		

wo 30 nov
wo 14 dec

20.00 uur
19.30 uur

Cultuur
Plaza Cultura				
Viride Kwartet (in Spectrum)		

za 24 sep
zo 13 nov

v.a. 13.00 uur gratis
12.30 uur
€5

€9
€10

Persoonlijke kleurenanalyse		
Expositie: Ik ben ook Veenendaal
Upcycle Café				
Kerststukjes maken			
Verzorgingsproducten maken

wo 28 sept
9 okt - 1 dec
zo 30 okt
za 17 dec
zie website

19.00 uur
hele dag
14.00 uur
10.30 uur

Versterk je figuurtype (2 lessen)
Ontdek je kledingstijl (2 lessen)

open inschrijving		
open inschrijving		

€49
gratis
€5
€4 (volw)

€49
€49

Actueel aanbod
Onze agenda wordt regelmatig aangevuld met
nieuwe activiteiten, workshops en cursussen.
Ga voor meer informatie en inschrijven naar
onze website: www.bibliotheekveenendaal.nl

Kinderactiviteiten
10 jaar Mamacafé (0 t/m 4 jaar)

Onze BoekStart-coach
is regelmatig op het
consultatiebureau
om tips te geven over
voorlezen en meer!

wo 14
sep

Verwenmomentje

wo 12
okt

Feestochtend!

wo 9
nov

Workshop

wo 7
dec

Kerstkaart- en foto maken

Geniet van een handmassage!
10.00 uur | gratis | jeugdafdeling
Allerlei feestelijke activiteiten.
10.00 uur | gratis | jeugdafdeling
Meer info op onze website.
10.00 uur | gratis | jeugdafdeling
Ga op de foto en kom knutselen!
10.00 uur | gratis | jeugdafdeling

Kinderboekenweek
5 t/m 16 oktober

1 - 16
okt
5 - 16
okt
za 8
okt
zo 9
okt

Het Mamacafé is een samenwerking tussen Humanitas,
Speelotheek Veenendaal en Bibliotheek Veenendaal.

Voorleesuurtjes- en feesten (3 t/m 7 jaar)

elke
wo

Elke woensdagmiddag lezen we voor in de Bieb, steeds uit een
ander leuk prentenboek. Een keer per maand verandert het
voorleesuurtje in een spetterend voorleesfeest. Na het voorlezen
gaan we dan knutselen of spelen! De voorleesfeesten zijn op
21 september, 26 oktober, 16 november en 14 december!
15.00 uur | gratis | jeugdafdeling

Wist je dat...
... de Bieb een paar keer per jaar oude boeken
verkoopt, bijvoorbeeld in de kerstvakantie?
... op za 24 sept Plaza Cultura weer is met
leuke creatieve en muzikale workshops?

zo 9
okt
za 15
okt
za 15
okt

Stoepplantjesbingo

Ga op stoepplantjesexpeditie
met onze speciale bingokaart!
Gratis | ophalen op de jeugdafdeling

Speurtocht: Ontdek de
wereld onder je voeten

Kom speuren naar kleine beestjes!
Gratis | Jeugdafdeling | 6 t/m 12 jaar

Muzikale vertelling:
Vos gaat een stukje rijden

Doe je mee met muziek maken?
11.00 uur | €3,50 | 2 t/m 6 jaar

DIY Knutseltafel: Gi-Ga-Grote
Sprookjes kleurplaat
Kleur je met ons mee?
14.00 uur | gratis

Gi-Ga Groene sprookjes
en verhalen

Kom gezellig luisteren!
14.00 uur | €2,50 | 7 t/m 12 jaar

Voorstelling:
LOET ziet gi-ga-groen

Kom je LOET en haar hond helpen?
11.00 uur | €3,50 | vanaf 4 jaar

Waanzinnige Boomhutmiddag

Doe mee aan allerlei leuke activiteiten
in het thema Gi-Ga Groen!
14.00 uur | div. prijzen | vanaf 8 jaar

Boekentip!
Hoe schrijf ik zelf een
waanzinnig boek? Ga aan de
slag met waanzinnige tips en
doldwaze opdrachten. Maak
plezier met letters en woorden!

De Fabriek op Zondag
Van 18 september t/m 18 december zijn
er elke zondagmiddag activiteiten voor
jong en oud in De Cultuurfabriek.
Meer info: bibliotheekveenendaal.nl/
defabriekopzondag
14.00 uur | diverse prijzen | centrale hal

Allerlei leuke workshops in het FabLab

Creatief aan de slag in het najaar!
zo 2
okt
zo 23
okt

Workshop Flipboekjes maken

di 25
okt

Maak je eigen animatie/film
filmpje op papier!
14.00 uur | €2,50 | 7 t/m 12 jaar

Mega Grote Bouw Tafel

zo 30
okt

Kom lekker bouwen in
De Cultuurfabriek!
14.00 uur | gratis | 4 t/m 12 jaar

Maak je eigen herfstkrans!
Kom knutselen met allerlei
leuke herfstmaterialen.
14.30 uur | €2,50 | 7 t/m 12 jaar

1-2-3-4 Hoedje van Papier!

Maak en versier je eigen hoedje
aan de DIY knutseltafel.
14.00 uur | gratis

Sinterklaas- en kerstactiviteiten
Eerste hulp bij Sintsurprises
Hulp bij knutselen en dichten!
15.00 uur | gratis | 7 t/m 12 jaar

za 3
dec

Sinterklaas op bezoek

zo 4
dec

Pepernoten Schudbekers

za 17
dec

Kerststukjes maken

27 dec
t/m
8 jan

Ontmoet de goedheiligman!
Middag | gratis | 3 t/m 7 jaar
Kom jij naar de DIY knutseltafel?
14.00 uur | gratis
Knutselen met Groei & Bloei!
Vanaf 10.30 uur | €2 (kinderen)

Speurtocht:
Ssst! De dieren slapen...

Zorg dat je ze niet wakker maakt...
Gratis | 6 t/m 12 jaar

za 8
okt
za 15
okt
wo 9
nov
za 12
nov
za 24
dec

Boekenweek van Jongeren
za 24
sept

wo 14
sep

Familiewapen maken

Maak op de Dag van de Geschiedenis je
familiewapen met de lasersnijder.
Div. tijden | gratis | 8 t/m 12 jaar

(Gym)tas bedrukken

Bedruk het tasje die je van ons krijgt met je
eigen unieke ontwerp.
Div. tijden | €5 | 7 t/m 12 jaar

T-shirt pimpen

wo 23
nov

Rima Orie over
In het Vervloekte hart
Schrijfster op bezoek!
14.00 uur | gratis | Kees Stipplein

za 10
sep

zo 25
sept

Random Book Club
Ontdek hoe je op een
verrassende manier boeken leest!
14.00 uur | €5 | Vanaf 16 jaar

Neem je eigen t-shirt mee en pimp deze met
materialen in het atelier. In het FabLab kun je er
een leuke tekst op drukken met de hittepers.
Div. tijden | verdere info volgt

Gi-Ga 3D Boomhut

Samen met de 3D printer en andere materialen
maak je je eigen boomhut op een echte tak, net
zoals in het boek ‘De waanzinnige boomhut’.
Div. tijden | €5 | 9 t/m 12 jaar

Ontwerp je eigen wereld

Je eigen wereld creëren? Programmeer het met
CoSpaces tijdens de Week vd Mediawijsheid.
14.30 uur | €3 | 9 t/m 12 jaar

Bewegend schilderij

Kunst komt tot leven wanneer je na het maken van je
eigen schilderij bewegende onderdelen toevoegt. Dit
doe je met behulp van technische materialen
Div. tijden | €7,50 | 10 t/m 14 jaar

Maak je eigen kerstlampje

Ga aan de slag met plexiglas, lijmpistolen en de
lasersnijder en maak je eigen kerstversiering
Div. tijden | €7,50 | 9 t/m 14 jaar

Actueel aanbod
Onze agenda wordt regelmatig aangevuld met nieuwe
activiteiten, workshops en cursussen. Ga voor meer informatie
en inschrijven naar onze website: www.bibliotheekveenendaal.nl
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VANAF 18 SEPTEMBER ZIJN WE OOK WEER OPEN OP ZONDAG!
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.

Elke week of maand in De Cultuurfabriek
Di

Taalcafé

Ma & do

Oefenplein begeleiding

Wo

Mamacafé

Di & wo

Inloopspreekuur Taalhuis

Do

Tabletcafé (elke 1e do)

Wo

Voorleesuurtje (of -feest)

Za

Breicafé (elke 1e en 3e za)

Za

Open inloop FabLab

Za

Textielcafé (elke 2e en 4e za)

Zo

Activiteiten in centrale hal

Doe mee!
Schrijf je in voor een cursus, workshop of andere activiteit via de website
www.bibliotheekveenendaal.nl of bij de servicebalie van De Cultuurfabriek.
Kijk voor meer informatie en het actuele aanbod op bibliotheekveenendaal.nl.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief in via de QR code ->
Volg ons op sociale media:

bibliotheekveenendaal

bieb_0318

bibliotheekveenendaal

BiebVeenendaal

Bibliotheek Veenendaal in De Cultuurfabriek
Kees Stipplein 74 • Veenendaal

bibliotheekveenendaal

