Voorjaar 2018

ACTIVITEITEN
AGENDA
BIBLIOTHEEK
KATWIJK
Volg ons op:

Kaartverkoop: in de bibliotheekvestigingen
of via www.bibliotheekkatwijk.nl

Franca Treur - Hoor nu mijn stem

www.bibliotheekkatwijk.nl
facebook: Bibliotheek Katwijk
twitter: @obkatwijk
instagram: bibliotheekkatwijk

wo
10 jan

Filmavond
Deze boekverfilming
vertelt het verhaal van
Tony, een man die een

stil en teruggetrokken leven leidt. Dit
verandert wanneer plotseling zijn oude
jeugdliefde opduikt en hij gedwongen wordt
de beslissingen die hij in het verleden maakte
onder ogen te komen.
Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

19.30 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

do
18 jan

Boekpresentatie IJsclub
Voorwaarts door Gerard van

wo
24 jan

Lezing over De Rijn
door Martin Hendriksma
Martin Hendriksma neemt je deze
avond mee op reis langs de Rijn.

Van het begin in de Zwitserse Gotthardpas
tot de uitmonding in de Noordzee in Katwijk.
Schippers, schilders en soldaten brengen
het water tot leven. Samen vertellen ze

Beelen en Dick van der Plas

het levensverhaal van de rivier die de

IJsclub Voorwaarts bestaat

geschiedenis van landen, steden en mensen al

in januari 125 jaar en is daarmee één van

sinds de Romeinen bepaalt.

de oudste verenigingen van Katwijk. Ter
gelegenheid daarvan brengen zij een

Locatie

Hoofdbibliotheek

jubileumboek uit. In dit boek beschrijft en

Tijd

20.00 uur

toont oud-voorzitter Gerard van Beelen in

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

woord en beeld de 125-jarige geschiedenis van
Voorwaarts en het schaatsen in Katwijk. Een
boeiende lokale avond.
Locatie	
De Roskam
Tijd

20.00 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

wo
31 jan

Duurzaamheidsavond
in samenwerking met
Natuurcentrum Katwijk
en gemeente Katwijk

Katwijk geeft energie! Een avond in het teken
van duurzaamheid. Met: Meet and Greet
met bedrijven en personen over duurzame
oplossingen. En: een lezing van de teamleider
van het Nuon Solar Team. Er valt zelfs nog iets
te winnen bij de quiz. Kortom, een avond die je
zeker niet wilt missen.
Locatie

Dorpshuis Valkenburg

Tijd

19.00 uur

Toegang

gratis, aanmelden via:
info@natuurcentrumkatwijk.nl

ma
5 feb

di
6, 13 en
20 feb

Cursus Klik & Tik, het
internet op voor starters:
voor computer en tablet
Het internet is niet voor iedereen

eenvoudig om mee te werken. Daarom bieden
wij deze cursus waarmee je met een makkelijk
en toegankelijk oefenprogramma leert e-mailen
en op het internet werken.
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Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€25,- (leden) en €30,- (niet leden)

wo
7 feb

O

P

Filmavond Plus
Het leven van de succesvolle
Jan komt plotseling overhoop
te liggen wanneer zijn

Lezing over Dan Brown

moeder een beroerte krijgt en hierbij haar

door Paul Marselje

spraakvermogen verliest. Een tedere en

Paul Marselje vertelt deze avond

ontroerende film.

over de boeken van Dan Brown
en de relatie die in de verhalen wordt gelegd

Locatie

Hoofdbibliotheek

met de

Tijd

19.30 uur

vrijmetselarij.

Toegang

€8,- (leden) en

Deze lezing geeft

€10,- (niet leden), inclusief hapjes

antwoord op
vragen als: Wie
is Dan Brown?
Wat is er waar en

di
13 feb

niet waar over

Een avond over de
Matthäus Passion
Wie kent hem niet: de Matthäus
Passion van Johan Sebastian Bach.

de vrijmetselarij

Een prachtig muziekstuk waar al vele mensen

in zijn boeken?

van hebben genoten. Kees Hoek, docent

En wat is die

aan de Muziekschook Katwijk, vertelt deze

mysterieuze

avond onder meer over de

vrijmetselarij

ontstaansgeschiedenis van

eigenlijk?

het stuk en de wereld waarin
de componist leefde.

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Locatie

de Burgt, Rijnsburg

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

Tijd

20.00 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

ma
19 feb

Lezing over Via Appia
door Fik Meijer
Schrijver en classicus Fik Meijer

do
22 feb

Tussen Kunst & Kitsch uit
de natuur: Determinatie
inloopspreekuur
Regelmatig worden zeldzame

komt over zijn laatste boek ‘Via
Appia’ te vertellen. Hij volgt hierin het spoor

dingen gevonden op het strand. Heb jij

van de dichter Horatius, die in 37 voor Christus

een schelp, bot of iets anders uit de natuur

over deze antieke Romeinse weg reisde. De

gevonden waarvan je graag wilt weten wat

avond gaat over de herbergen langs deze weg

het is? Tijdens het inloopspreekuur zitten er

en over beroemde schrijvers en schilders die

specialisten van Naturalis en vrijwilligers van

over de Via Appia hebben gelopen.

het Natuurcentrum Katwijk voor je klaar om
de meegebrachte vondsten te determineren.

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Locatie

Hoofdbibliotheek

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

Tijd

18.30-20.00 uur

Toegang

Gratis

ma
5 mrt

Workshop: E-books op de
e-reader en tablet
Tijdens deze handige workshop
leer je hoe je e-books kunt lenen

en beheren op de e-reader of tablet. Ervaren
begeleiders nemen je vanaf het begin bij de
hand en vertellen wat nodig is om op een goede
manier e-books van de bieb te kunnen lezen.
Deelnemers moeten lid zijn van de bibliotheek.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€5,-

Lezing Franca Treur

ma
5 mrt

Schrijfster Franca Treur komt
langs om over haar nieuwe boek
te vertellen: Hoor nu mijn stem!

Een verhaal over een meisje dat bij haar opa
wordt grootgebracht. Verder zal Franca Treur
tijdens deze avond ook meer vertellen over
haar eerdere werk: Dorsvloer
vol confetti.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€8,- (leden) en €10,- (niet leden)

di 6, 13,
20 en
27 mrt

Cursus Digisterker: leer
veilig werken met je DigiD.
De overheid regelt steeds meer via

Franca Treur:
© Annaleen Louwes 2017

ma
12, 19 en
26 mrt

Yaël Vinckx:
© Taco van der Eb

Cursus familiegeschiedenis
schrijven in 3 avonden
door Yaël Vinckx

internet en verwacht dat iedereen
daar gebruik van maakt. Bij de cursus

Ken jij een mooie geschiedenis in je familie

Digisterker maak je kennis met werken met de

waar je graag over wilt schrijven maar

digitale overheid, leer je een DigiD aanvragen

weet je niet waar te beginnen? Tijdens deze

en ermee werken.

cursus wordt aandacht gegeven aan de vele

Deze cursus is geschikt

praktische aspecten van het schrijven van een

voor mensen die al wat

verhaal. Maar bovenal leer je daadwerkelijk

ervaring hebben met

een groot, mooi verhaal schrijven. Een

computers en internet.

uitdaging om aan te gaan!

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

09:30 - 11.30 uur

Tijd

19.30 - 21.30 uur

Toegang

€15,- voor 4 dagdelen,

Toegang

€30,- (leden) en €33,- (niet leden)

Locatie

inclusief werkboek

wo
7 mrt

Filmavond in het kader van Internationale Vrouwendag
Nora is een jonge huisvrouw en moeder die samen met haar man en kinderen in een
rustig Zwitsers bergdorpje woont. Op het platteland krijgen ze weinig mee van alle
sociale veranderingen in de rest van de wereld. Totdat de feministische golf ook hun

dorp bereikt en Nora besluit te strijden voor het vrouwenkiesrecht.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

wo
14 mrt

Katwijkse schrijversavond
in kader van de Boekenweek
Een gezellige en informele
ontmoetingsavond met lokale

Katwijkse schrijvers. Tijdens deze avond
worden er diverse lezingen gegeven uit eigen
werk. Zo vertellen onder meer de schrijvers
van het boek Berkheide meer over hun

Jolande Withuis:
© Keke Keukelaar

werk. Bereid je voor op een afwisselende en
verrassende avond.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

di
3, 10 en
17 apr

Cursus Word
Leer in drie dagdelen hoe
je moet werken met het
programma Word. Tijdens deze

laagdrempelige cursus leer je alles over dit
programma, van het opmaken van brieven
tot het invoegen van afbeeldingen. Er is veel
gelegenheid voor begeleid oefenen.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€25,- (leden) en €30,- (niet leden)

wo
4 apr

Filmavond Plus
Na een tragisch vliegtuigongeluk
in de wildernis zijn twee
vreemden op elkaar aangewezen.

Wanneer duidelijk wordt dat niemand
hen komt redden beginnen ze een barre
tocht door de met sneeuw bedekte bergen.
Tijdens de reis ontstaat er een onverwachte
aantrekkingskracht tussen de twee.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

€8,- (leden) en €10,(niet leden), inclusief hapjes

ma
9 apr

Interview met Jolande
Withuis
Jolande Withuis, schrijfster
van het boek ‘Juliana, vorstin

in een mannenwereld’ komt naar Katwijk.
Presentatrice Carolien van Egmond zal haar
deze avond het hemd van het lijf vragen over
haar boeken, waaronder ook haar nieuwste
boek ‘Raadselvader’ (verwacht feb 2018).
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€7,- (leden) en €9,- (niet leden)

wo
18 apr

Lezing: ‘Eet als een expert’
door Liesbeth Smit
De voedselhypes vliegen je
tegenwoordig om de oren. Maar

wat is nu echt gezond? Liesbeth Smit laat
in deze lezing zien hoe je eten en drinken
kunt inzetten voor je gezondheid. Ze geeft
praktische tips over hoe je gezond kunt eten
zodat je je kritischer tegen voedingshypes
kunt wapenen.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€6,- (leden) en
€8,- (niet leden)

wo
16 mei

Lezing: De aanval op de
Roerdammen
door Jan de Lange
De aanval op de Roerdammen (de

dammen in het Roergebied die elektriciteit
genereerde, in het hart van de oorlogsindustrie
in Duitsland) in 1943 leek een kleine en
onbelangrijke aanval van de Engelsen te zijn.
Toch bleek het tegendeel waar en was het juist
een groot keerpunt in de Tweede Wereldoorlog.
Waarom dit zo was gaat Jan de Lange allemaal

wo
30 mei

vertellen tijdens deze lezing.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

Filmavond
Deze film gaat over Eva, de rots in
de branding voor haar familie. Ze
denkt altijd aan een ander en nooit

aan zichzelf. Maar achter haar grote glimlach
groeit ook een knagende eenzaamheid. Over
obstakels die bergen worden en durven kiezen
voor je eigen geluk. Naar het debuut van Griet

di 22 en
29 mei
en 5 jun

Cursus: Slim omgaan
met je smartphone

Op de Beeck.

Heb je een smartphone maar weet

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

je niet goed hoe hij werkt? Tijdens

Tijd

19.30 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

deze cursus leer je onder andere hoe je veilig
om kunt gaan met je telefoon, hoe je apps
kunt downloaden en hoe je foto’s kunt maken,
delen en bewerken. Deze cursus is geschikt voor
mensen met een Android telefoon of iPhone.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€25,- (leden) en €30,- (niet leden)

di
12 jun

Workshop: E-books op de
e-reader en tablet
Een handige workshop over het
e-book aanbod van de bibliotheek.

Hoe kun je e-books lenen en beheren op de
e-reader en tablet. Er wordt gebruik gemaakt
van de e-readers en tablets van de bibliotheek.
Deelnemers moeten lid zijn van de bibliotheek.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€5,-

di 19 en
26 jun
en 3 jul

Cursus Powerpoint
In drie dinsdagochtenden leer
je de beginselen van het
programma Powerpoint.

Met dit programma maak je mooie
presentaties die je helpen je
boodschap nog beter over te
brengen. Handig voor als je op
het werk iets moet laten zien
of als je je kind wilt helpen met
een spreekbeurt.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€25,- (leden) en €30,- (niet leden)

www.bibliotheekkatwijk.nl
fb.com/bibliotheekkatwijk
@obkatwijk
bibliotheekkatwijk

Kaartverkoop: in de bibliotheekvestigingen
óf via www.bibliotheekkatwijk.nl
De toegangsprijs is inclusief drankjes.
Boekverkoop
bij activiteiten:
Boekhandel
Van der Meer.

