zomer 2022

VIER DE ZOMER IN DE BIEB!
Zomerse cursussen, workshops en activiteiten

Leuke a
cti
alle leef viteiten voor
tijden je h
geen lid
te zijn v oeft
an de
Biblioth
eek!

Zomer in de Bieb
FOTOGRAFIE WORKSHOPS

wo
13 juli

Fotograferen met je
smartphone

Leer trucjes en technieken om
indrukwekkende plaatjes te
schieten met je telefoon.
12.00 - 15.00 uur | €30

wo
20 juli

Macro-fotografie

vr
29 juli

Fotograferen met
je smartphone

CREATIEF

start:
4 aug
wo
10 aug

Bang om je boek in het zwembad te laten vallen?
Helemaal niet erg als het onze afgeschreven
boeken zijn! De hele maand juli kan je tijdens
openingstijden je thuiscollectie uitbreiden met
afgeschreven boeken en cd’s.

Mini-cursus: striptekenen

Ontdek de kunst van het
tekenen van strips en maak je
eigen stripfiguren.
4 lessen | 13.30 uur | €92

Workshop: Ajour breien

Ajour breien ingewikkeld? Nee
hoor! Leer hoe je dit gaatjespatroon breit en maak er zelf de
leukste shirtjes en truien van.
19.00 - 21.00 uur | €18

Ben jij ook zo’n spelletjesfanaat? Kom gezellig
bij Grand Café Blàài aan een tafeltje een leuk
spelletje uit onze spelletjeskast spelen! Of lees
de nieuwste tijdschriften en kranten.

€0,50 per stuk | Kraampje in de hal

JE RAAKT NIET UITGEKEKEN
Ben je op zoek naar een kunstwerk voor thuis,
maar ben je bang dat je het na een tijdje niet
meer mooi vindt? Of is kopen buiten je
budget? Dan ben je bij de Kunstuitleen aan
het juiste adres! Hier kun je tegen een leuke
prijs kiezen uit werken van bijzondere
kunstenaars. Lid van de Bieb? Dan krijg je
korting op je Kunst-abonnement!

Maak kleine dingen groot en leg
gewone onderwerpen zo vast dat
ze bijzonder worden. Leer de
macro-techniek.
10.00 - 13.00 uur | €30
Locatie: Grebbelinie

Leer trucjes en technieken om
indrukwekkende plaatjes te
schieten met je telefoon.
10.00 - 13.00 uur | €30

WIST JIJ AL DAT:
je ook spelletjes kan
spelen bij Grand Café Blàài?

BOEKVERKOOP!

Bij de Klantenservice kan je ook schaakstukken
lenen om op een van de Urban Chesstafels op
het Kees Stipplein te spelen!

Meer info en inschrijven kan bij de
Klantenservice in De Cultuurfabriek!

za Muziek aan het Plein
16 juli Bouke Feleus & Bram van Es
De centrale hal vult zich met zomerse gitaargeluiden tijdens dit lunchpauzeconcert! Luister
naar o.a. Rumba, Gypsy, Italiaans, Swing
Manouche, Zuid-Amerikaans en een uitstapje
naar de Franse “Valse musette”, de stijl die zich
in Parijs tegelijk ontwikkelde met de gypsy
swing, met knop accordeon en gitaar.

GRATIS ONLINE CURSUSSEN
Laat je niet afschrikken door de naam van
de website; de cursussen van SeniorWeb zijn
voor alle leeftijden! Van beter leren typen, tot
handiger worden met je computer, tablet of
smartphone... je leert het allemaal met de
gratis online cursussen. Ook voor niet-leden!

NIEUWE BLIK OP VEENENDAAL
Jaap Pilon, historicus en voormalig wethouder van Veenendaal, geeft bijzondere
stadswandelingen door het centrum van
Veenendaal. Hier leer je meer over de
geschiedenis van onze mooie stad.

Geniet van de instrumentale muziek van Bouke
Feleus en Bram van Es, ook bekend als Duo B&B.
Zaterdagmiddag 12.30 - 13.30 uur | hal | gratis

za
27 aug

Workshop: Tapas maken

Maak zelf de heerlijkste hapjes
voor op je borrelplank en maak er
een bijpassend zomers drankje bij.
Meer info volgt via de website

Boek jouw plekje via:
endaal.nl.
www.bibliotheekveen

Meer en actuele informatie op
www.bibliotheekveenendaal.nl

De Stadswandelingen vinden (in principe)
de eerste en derde zaterdag van de maand
plaats van 10.30 - 12.30 uur. We verzamelen
om 10.00 uur in De Cultuurfabriek.
De Stadswandeling kost slechts €10,- p.p.
inclusief koffie/thee en wat lekkers. Meld je
aan bij de balie van de Stadswinkel of stuur
een mailtje: info@vvvveenendaal.nl

?

BEN JIJ AL LID VAN DE BIBLIOTHEEK

Word jij in juli of augustus lid van de Bibliotheek
en/of de Kunstuitleen? Dan krijg je een unieke
Bieb-strandbal cadeau! Op = op!
Liever eerst even proberen? Neem dan voor drie
maanden een zomerabonnement voor slechts €15.

ALLE KINDEREN GRATIS

LID!

Wist jij al dat alle kinderen t/m 17 jaar gratis* lid kunnen worden van de
Bibliotheek? Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle kinderen kunnen
lezen en vrij informatie kunnen opzoeken. Lid worden kan heel makkelijk via
www.bibliotheekveenendaal.nl/lidworden
* excl. eenmalig €3 administratiekosten.

Speciaal voor onze leden

Lees, lees, lees!
Als lid van de Bibliotheek lees je in de
zomermaanden lekker veel. Je mag
namelijk tot en met augustus 12 boeken
en 8 tijdschriften tegelijkertijd lenen!

Geef zelf boekentips!
Leen een verrassingstasje!

Weet je niet wat je wilt lezen? Er staan handige
boekentips van andere Biebleden op de jeugdafdeling! Zet jij jouw tip er ook bij?

Zowel op de jeugd- als volwassenenafdeling
zijn tasjes te vinden met drie boeken met een
bepaald thema of genre. De boeken worden
speciaal uitgezocht door onze deskundige
medewerkers! Zoek een tasje uit en ga
ermee naar de balie, zodat het tot je thuis
bent een verrassing blijft wat je meeneemt.

Zomer-Lees-Challenge
Duik met een boek de zomer in!
Doe mee aan onze Zomer-Lees-Challenge!

Gratis e-learning voor leden
Speciaal voor leden van de Bibliotheek
hebben we een aanbod van interessante
cursussen en trainingen samengesteld. Alle
leden van de Bibliotheek kunnen deze online
cursussen gratis volgen, dus ook jeugdleden!

Lekker vaak geopend
In juni t/m augustus is de Bibliotheek elke
maandag t/m zaterdag geopend. Op werkdagen van 9.00 - 21.00 uur en zaterdag van
10.00 - 17.00 uur. Vanaf september is de
Bibliotheek ook weer op zondag open!

Haal jouw challenge-boekje op bij de jeugdafdeling. Na elk gelezen Biebboek schrijf je in
het challenge-boekje jouw mening en maak je
een mooie tekening. Bij inlevering van het Biebboek krijg je op de jeugdafdeling een sticker
voor in je challenge-boekje.
Laat aan het eind van de zomer je ingevulde
challenge-boekje zien, je krijgt dan een heus
Zomer-Lees-Diploma en een klein cadeautje!
De Zomer-Lees-Challenge loopt van 9 juli t/m 27
augustus. Veel leesplezier!

Zomer in de Bieb
wo 20
juli

Voorleesfeest: Nijntje
Hoera! Een Nijntje voorleesfeest. Tijdens dit gezellige
voorleesfeest lezen we voor uit ‘Nijntje gaat logeren’ van
Dick Bruna. We gaan spelletjes spelen en nog veel meer!
15.00 -16.00 uur | gratis | 2 t/m 6 jaar

De zomerspeurtochten van Bibi het Biebschaapje
Bibi het Biebschaapje is al op vakantie geweest. Ze heeft al
haar vakantiefoto’s verstopt op de jeugdafdeling. Kan jij ze
allemaal vinden? Heel juli en augustus zijn er speurtochten
voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en van 7 t/m 12 jaar.
Haal je blaadje op bij de jeugdafdeling en doe mee!

wo 10
aug

Jippie! Jip de Handpop komt langs! Hij vertelt over
Bengel het lammetje, dat niet naar huis wil. Zullen Jip
en de kinderen het samen wel voor elkaar krijgen?
11.00-11.30 uur | gratis | 4 t/m 7 jaar

Teken een mooie animatiefilm met je zelf-gemaakte
wondertrommel (zoötroop). Een wondertrommel was de
allereerste vorm van animatie/stop motion. Deze gaat daarna
natuurlijk mee naar huis!
Diverse tijden | €5 | 6 t/m 8 jaar

vr 12
aug

Schrijfworkshop voor jongeren
Droom jij er ook van om schrijver te worden? Of ben je
gewoon benieuwd of schrijven iets voor je is? Doe mee
aan deze gratis workshop! Je leert over schrijftechnieken
en schrijft je eigen (korte) verhaal.
13.00 -15.00 uur | gratis | 11 t/m 15 jaar

Voorleesfeest: Hoeveel weegt een lieveheersbeestje?

Kom lekker luisteren naar een mooi verhaal en ga creatief
aan de slag. We gaan wegen, vergelijken en nog meer.
Neem je eigen knuffeldier mee om te wegen en te vergelijken!
15.00 -16.00 uur | gratis | 3 t/m 7 jaar

wo 17
aug

Ben jij goed in Minecraft of vind je het vooral heel erg leuk om
te spelen? Doe dan mee met de Minecraft bouwwedstrijd!
Diverse tijden | € 12 | 8 t/m 13 jaar |

wo 13
juli

Maak je eigen LEGO 3D-ontwerp

za 16
juli

Maak je eigen mini green screen

di 19
juli

Arcadegame

Interactieve kindervoorstelling:
Jip de Handpop en Bengel het lammetje

Maak je eigen animatiefilm met de wondertrommel!

di 16
aug

ma 11
juli

Maak het
in het FabLab
Minecraft bouwwedstrijd

wo 20
juli

za 20
aug

Maak je eigen LEGO 3D-ontwerp met het programma ‘Tinkercad’!
Ook leer je hoe je het 3D-ontwerp thuis kunt nabouwen met LEGO.
Diverse tijden | €2 | 9 t/m 13 jaar

Met een green screen kun je leuke achtergronden gebruiken
voor je films of foto’s. Tijdens deze workshop ga je zelf een green
screen in het klein maken.
Diverse tijden | € 3 | 7 t/m 12 jaar

Leer hoe je zelf een arcadegame bouwt met ‘Makecode’ .
Bouw zelf een leuke game die je kan spelen op je laptop.
Diverse tijden | € 2 | 9 t/m 14 jaar

Ontwerp jouw eigen bellenblaas!
Geen saaie cirkel, maak nu je eigen unieke bellenblaas met het
3D-ontwerpprogramma Tinkercad! De 3D-printer zal jouw ontwerp
meteen printen zodat je thuis de mooiste bellen kan blazen!
Diverse tijden | € 3 | 9 t/m 12 jaar

Stempel maken
Maak met behulp van de lasersnijder van een leuke tekening of
mooie tekst je eigen gave stempel!
Diverse tijden | € 5 | 8 t/m 12 jaar
Boek jouw plekje via:
endaal.nl.
www.bibliotheekveen

Boekverkoop bij de Bieb!
Oeps! Je boek helemaal nat omdat je ‘m per ongeluk naast het zwembad hebt laten
liggen? Helemaal niet erg als het één van onze afgeschreven boeken is. Deze kun je
de hele maand juli bij de Bibliotheek kopen voor maar 50 cent per stuk!

1 - 30 juli | tijdens openingstijden | €0,50 per stuk

