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ACTIVITEITEN
AGENDA
BIBLIOTHEEK
KATWIJK
Volg ons op:
www.bibliotheekkatwijk.nl
Facebook: Bibliotheek Katwijk
Twitter: @obkatwijk
Instagram: bibliotheekkatwijk

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

za
21 sep

Lezing Hersenstichting:
Hoe houd ik mijn hersenen
gezond?

wo
2, 9 en
16 okt

Omgaan met het internet is niet
voor iedereen makkelijk. Heb jij

Onze hersenen zijn belangrijk

di
10 sep

Cursus Klik & Tik, het
internet op voor starters

voor alles wat we doen, ze maken ons tot wie

hier ook moeite mee? Geef je dan op voor

we zijn. Veel mensen krijgen gedurende hun

de cursus Klik & Tik. Hier leer je met een

leven te maken met een hersenaandoening.

makkelijk en toegankelijk oefenprogramma

Maar je kunt zelf veel doen om je hersenen in

e-mailen en op het internet werken. De

Eten en filmavond

een zo goed mogelijke

ochtenden worden begeleid door ervaren

conditie te houden.

medewerkers.

In de Week van de Alfabetisering

Tijdens deze lezing,

eten we met elkaar heerlijke

in het kader van de

Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

zelfgemaakte gerechten uit

Kattukse Brainweek,

Tijd

09.30 - 11.30 uur

verschillende culturen, verzorgd door

krijg je tips over hoe je je

Toegang

€ 15,- voor 3 dagdelen

Welzijnskwartier Medelanders. Na het

hersenen blijft uitdagen.

eten wordt er een prachtige film getoond.
Wanneer een geniale Afro-Amerikaanse
pianist een tour door het zuiden van Amerika
gaat maken, ontstaat er een bijzondere
vriendschap tussen hem en zijn ruwe
chauffeur.

do
12 sep

Voorstelling: De
Nederlandse Taalshow

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

11.00 uur

In De Nederlandse Taalshow

Toegang 	gratis

spelen het echtpaar Henk en
Ingrid met hulp van buurvrouw Conchita
en het publiek een spannende quiz rond de

Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Nederlandse taal. Een show vol humor, zang,

Tijd

18.30 uur

dans en een vleugje drama. Speciaal voor

Toegang 	

€ 12,50 (leden) en € 15,- (niet leden)

iedereen die zijn Nederlands op een vrolijke
manier wil bijspijkeren. Met mooie prijzen
voor de winnaars.

wo
11, 18 en
25 sep

Cursus: Slim omgaan met je
smartphone, Android

Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

10.30 uur

Toegang

gratis

ma
23 sep

Workshop: Opruimen
volgens de KonMari
Methode
Tijdens deze workshop leer

je de basics van de opruimtechniek van
Marie Kondo, de wereldberoemde Japanse
opruimgoeroe en
bestsellerauteur.
Zelfs de grootste
rommelmaker kan

za
5 okt

voortaan in een fijn en

Stamboomcafé
De werkgroep Genealogie van het
Katwijks museum komt naar de
bibliotheek om uitleg te geven

opgeruimd huis wonen.

over stamboomonderzoek. Kom langs en

Wil je graag weten wat je allemaal met je

Twee consultants van

ontdek wat er allemaal te vinden is over jouw

smartphone kunt doen? Kom dan naar deze

de KonMari Methode

voorouders. Ervaren stamboomonderzoekers

cursus. Je leert hier hoe je veilig om kunt gaan

gaan je alles leren

wijzen je de weg op het internet naar de juiste

met je telefoon, hoe je apps kunt downloaden

over hoe je je huis

sites en laten zien hoe je handig kunt zoeken.

en hoe je foto’s kunt maken, delen en

kunt organiseren en

Ze helpen je graag verder met het zoeken naar

bewerken.

opgeruimd houden.

je eigen verborgen verleden.

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang 	€ 25,- (leden) en € 30,- (niet leden)

Locatie

Hoofdbibliotheek

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Tijd

11.00 - 15.00 uur

Toegang

€ 7,50 (leden) en € 10,- (niet leden)

Toegang

gratis

ma
7 okt

haar dromen opgegeven om haar man te

Boekpresentatie:
‘Gekkengetal’,
door Piet Rovers

ondersteunen in zijn carrière. Op de dag dat
haar man een Nobelprijs voor de literatuur
krijgt uitgereikt, besluit ze een geheim te

Geschiedenisleraar en

onthullen waardoor alles op losse schroeven

verhalenverteller Piet Rovers heeft een

komt te staan.

nieuw boek geschreven dat deze avond
wordt gepresenteerd. Het boek staat vol
historische Katwijkse verhalen. 11 historische
gebeurtenissen zijn verpakt in leuke verhalen,
met een verrassende clue aan het eind.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

gratis, maar wel een
toegangskaart regelen via de
kaartverkoop

di 8, 15
en 29 okt
en 5 nov

Taalcoachtraining

za
12 okt

Lezing door Tom
Buijtendorp over de
Brittenburg

Buijtendorp een lezing over zijn boek
‘Brittenburg: Verdronken hoeksteen van

Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

19.00 uur

Toegang

gratis

In haar boek ‘Om wie je bent’

herhaaldelijk op het strand bij Katwijk is

met violist en dirigent Jaap van Zweden.

gezien. Met extra filmbeelden na afloop van

Presentatrice Carolien van Egmond gaat met

de lezing.

haar in gesprek over de wereld waarin zij

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

ma
14 okt

moeder van vier kinderen en haar strijd voor
erkenning van autisme. Een prachtige avond
die je niet wilt missen!

Vrouwenavond in het
Taalhuis

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Kom naar deze laagdrempelige

Toegang

€ 6,- (leden) en € 8,- (niet-leden)

avond in het Taalhuis waar

leukste taalspelletjes.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

19.00 uur

Toegang

gratis

wo
16 okt

leeft als vrouw van een befaamde dirigent,

Filmavond Plus
Dit ijzersterke drama gaat over
menselijke relaties en een vrouw
die uiteindelijk haar eigen

stem vindt. Joan heeft veertig jaar geleden

Cursus Klik & Tik, het
internet op voor starters

Omgaan met het internet is niet
voor iedereen makkelijk. Heb jij
hier ook moeite mee? Geef je dan op voor de
cursus Klik & Tik. Hier leer je met een
makkelijk en toegankelijk oefenprogramma
e-mailen en op het internet werken. De
ochtenden worden begeleid door ervaren
medewerkers.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€ 15,- voor 3 dagdelen

schrijft Aaltje van Zweden
Benjamin, de autistische zoon die ze heeft

voor deze training kan bij Monique Kromhout:
mkromhout@bibliotheekkatwijk.nl.

In gesprek met Aaltje van
Zweden

geheimzinnige ruïne die eeuwen geleden

gesprekken met een lekker kopje koffie en de

interculturele communicatie. Aanmelden

ma
28 okt

over haar eigen geschiedenis en die van

In oktober organiseren wij een

kunt bijdragen. Verder is er ook aandacht voor

Toegang 	€ 8,- (leden) en € 10,- (niet leden)

zijn speurtocht naar de Brittenburg, de

vrouwen elkaar ontmoeten voor gezellige

Nederlander de taal leert en wat jij daaraan

19.30 uur

het Romeinse Rijk’. Hij neemt je mee op

taalcoach aan de slag te gaan?

Tijdens deze avonden leer je hoe een nieuwe

Hoofdbibliotheek

Tijd

In het kader van de Nationale
Archeologiedagen geeft schrijver Tom

Lijkt het jou leuk om als

taalcoachtraining waar iedereen welkom is.

Locatie

wo 28
okt en 4
en 11 nov

wo
30 okt

Filmavond

Dit waargebeurde verhaal gaat
over een juriste die de strijd
aangaat voor gelijke rechten
tussen mannen en vrouwen. Ze ondervindt
heel wat obstakels die ze moet overwinnen.
Een film die je zeker gezien moet hebben.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

€ 6,- (leden) en € 8,- (niet leden)

wo 30 okt
en 6, 13 en
20 nov

Cursus Digisterker: leer
werken met je DigiD en
websites van de overheid

De overheid regelt steeds meer via
internet en verwacht dat iedereen meedoet.
Maak daarom nu in vier bijeenkomsten kennis
met het werken met de digitale overheid en
leer hoe je een DigiD moet aanvragen en
ermee kan werken. Deze cursus is voor
iedereen die al wat ervaring heeft met
computers en internet.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang

€ 15,- voor 4 dagdelen,
inclusief werkboek

Documentaire

wo
6 nov

Deze fantastische documentaire
gaat over de meest onbevreesde

wo 18 en
25 nov en
2 en 9 dec

bergbeklimmer die zonder touw

Cursus Digisterker: leer
werken met je DigiD en
websites van de overheid
De overheid regelt steeds meer via

of enige andere vorm van beveiliging een

internet en verwacht dat iedereen meedoet.

berg beklimt. Hij wordt gevolgd tijdens het

Maak daarom nu in vier bijeenkomsten kennis

beklimmen van de spectaculaire El Capitain in

met het werken met de digitale overheid

Yosemite Park. Het is gegarandeerd één van de

en leer hoe je een DigiD moet aanvragen

meest adembenemende films van het jaar die

en ermee kan werken. Deze cursus is voor

je zeker op een groot scherm moet zien.

iedereen die al wat ervaring heeft met
computers en internet.

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Toegang

€ 6,- (leden) en € 8,- (niet leden)

Tijd

09.30 - 11.30 uur

Toegang 	€ 15,- voor 4 dagdelen, inclusief

Laat je GROEN inspireren:
over een groen en bewust
leven

wo
13 nov

Deze inspirerende avond staat
geheel in het teken van een groene en

werkboek

over het mooiste natuurgebied
van Nederland. Met speciale

technieken wordt de onderwaterwereld in
beeld gebracht. Ook de jacht van de slechtvalk,

ma
9 dec

Storytelling: Een avond vol
verhalen
Vertellerscollectief Katwijk is een
feit. Ervaren verhalenvertellers

de geboorte van zeehonden in het wild en de

Cursus: Slim omgaan met

Alles is gefilmd met het gevoel alsof je er zelf

Weerd voeren je mee naar andere plekken,

bij bent.

belevenissen en tijden. Vind herkenning en

allemaal met je smartphone kunt

Locatie

Het Dorpshuis, Valkenburg

Tijd

19.30 uur

Toegang

€ 6,- (leden) en € 8,- (niet leden)

doen? Kom dan naar deze cursus. Je leert hier

meer naar een lezing van het Zero Waste

hoe je veilig om kunt gaan met je telefoon,

Project. Laat je ook verrassen door wat er

hoe je apps kunt downloaden en hoe je foto’s

plaatselijk allemaal gebeurt op dit gebied.

kunt maken, delen en bewerken.

verschillende kraampjes met lokale ‘groene’

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

initiatieven.

Tijd

Locatie	
Hoofdbibliotheek

Deze film is een uniek document

Ton Hetebrij, Piet Rovers en Kathleen van der

eigenlijk in? Kom langs en luister onder

Tijdens de pauzes kun je rondlopen langs de

Natuurdocumentaire

eindeloze sterrenhemels passeren de revue.
wo 27 nov
en 4 en je smartphone, iPhone
11 dec
Wil je graag weten wat je

bewuste levensstijl. Maar wat houdt dat

do
28 nov

za
30 nov

09.30 - 11.30 uur

Toegang 	€ 25,- (leden) en € 30,- (niet leden)

Workshop stempels
snijden: maak je eigen
kerstkaarten
Tijdens deze workshop voor

volwassenen door Janneke Verdijk gaan
we aan de slag met het snijden van

ervaar verwondering. Een avond waarop
ongehoorde verhalen eindelijk gehoord
worden.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€ 6,- (leden) en € 8,- (niet leden)

wo
11 dec

’Zing Nederlands met me’:
wintereditie
Tijdens deze wintereditie van

Tijd

19.30 uur

eigen stempels voor kerstkaarten. We

Toegang

€ 6,- (leden) en € 8,- (niet leden)

snijden stempels uit

we gezellige liedjes met elkaar zingen.

potloodgummen met

Want wist je dat je door te zingen een taal

mesjes en gutsen. Je gaat

sneller leert? Daarnaast helpt het ook om te

naar huis met een aantal

ontspannen en nieuwe mensen te ontmoeten.

zelfgemaakte stempels,

Wieke Ubels van Muziekschool Katwijk

een stempelkussen en een

begeleidt deze middag voor kinderen en

afdruk op mooi papier.

volwassenen.

Locatie	
Hoofdbibliotheek

‘Zing Nederlands met me’ gaan

Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

14.00 uur

Tijd

16.30 uur

Toegang

€ 7,50 (leden) en € 10,- (niet leden)

Toegang 	gratis

do
12 dec

Uurtje kunst in de bieb
Kunsthistoricus Hoo-Man Chan
komt vertellen over de nieuwe

Filmavond Plus

wo
18 dec

Laat je verrassen tijdens de laatste
filmavond van het jaar. Onder het

tentoonstelling met de jongste
werken van Rembrandt. Vanaf november is
in de Lakenhal Leiden een tentoonstelling
exclusief gewijd aan Rembrandts vroegste
werk. Hoo-Man vertelt je alles over deze
prachtige expositie.

genot van een lekker hapje en een
drankje vertonen wij een verrassingsfilm.
Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

19.30 uur

Toegang

€ 8,- (leden) en € 10,- (niet leden)

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

digiTaalhuis
Katwijk
Het digiTaalhuis is een
onderdeel van Bibliotheek
Katwijk waar iedereen welkom
is die moeite heeft met lezen,
schrijven of andere (digitale)
vaardigheden. Naast de
digitale cursussen die wij daar
aanbieden zijn er ook diverse
spreekuren en taalactiviteiten
die je gratis kunt bezoeken.
Alle activiteiten van het digiTaalhuis vinden
plaats in Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever.
Zie hieronder een volledig overzicht van
de spreekuren en taalactiviteiten van dit
seizoen:

Nieuw: Informatiepunt
Digitale Overheid
De digitalisering van de maatschappij en

de overheid vraag om digitale
vaardigheden. Dit is alleen niet voor
iedereen makkelijk. Met het nieuwe
Informatiepunt Digitale Overheid
bieden we mensen praktische hulp
bij digitaal contact met de overheid
zoals met vragen over zorg- en
huurtoeslag, DigiD, betalen van
verkeersboetes en nog veel meer.
Het Informatiepunt Digitale
Overheid is voor iedereen, je hoeft
geen lid te zijn van de bibliotheek om
hier gebruik van te maken. Iedereen
is van harte welkom en de hulp is
gratis!
Het Informatiepunt bevindt zich in
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever en heeft
de volgende openingstijden:
Maandag:

13.30 - 15.30 uur

Dinsdag:

10.00 - 12.00 uur
13.30 - 17.00 uur

Woensdag:

13.30 - 15.30 uur

Donderdag:

13.30 - 15.30 uur

Spreekuren
Computerspreekuur
Maandag, woensdag en donderdag,
13.30 - 16.00 uur
Problemen met je computer, tablet
of telefoon? Kom dan naar het gratis
computerspreekuur in Bibliotheek Hoornes/
Rijnsoever. Je kunt hier ook terecht als je hulp
nodig hebt bij het zoeken naar informatie op
het internet.
Sollicitatiehulp
Woensdag, 14.30 - 16.00 uur
Bent je op zoek naar werk of heb je hulp nodig
bij het schrijven een sollicitatiebrief of CV?
Kom dan naar het spreekuur Sollicitatiehulp
in het digiTaalhuis van de bibliotheek.
Digi-taalcoach
Woensdag, 13.00 - 16.00 uur
In het digiTaalhuis kun je kosteloos op
de computers die er staan oefenen met
de Nederlandse taal. Iedere woensdag
is er een Digi-taalcoach aanwezig die je
kan ondersteunen en helpen met deze
programma’s. Je bent van harte welkom om
te komen oefenen. Er hoeft geen afspraak
te worden gemaakt, je kunt gewoon
binnenlopen.

Taaltrajecten
Nieuwscafé
Dinsdag, 12.00 - 13.00 uur
Het zal geen verrassing zijn, maar in het
nieuwscafé bespreken we het nieuws.
Met onze vaste vrijwilliger lezen we een
nieuwsbericht of kijken we naar het journaal
over een nieuwswaardig onderwerp. Dit gaan
we vervolgens met elkaar bespreken.

Leeskring
Dinsdag, 13.00 - 14.00 uur
Tijdens de leeskringen gaan we aan de slag
met het lezen van een boek. Er wordt samen
gelezen in een eenvoudig boek en moeilijke
woorden worden met elkaar besproken. Zowel
technisch lezen als begrijpend lezen komt hier
aan bod.
Taalcafé
Dinsdag, 14.00 - 15.00 uur
Het taalcafé is een plek waar iedereen welkom
is die beter Nederlands wil leren praten. We
beginnen deze bijeenkomsten centraal met
een korte presentatie over een alledaags
onderwerp. Daarna gaan we in groepjes
uiteen om verder door te praten over het
onderwerp. Men wordt hier ingedeeld op zijn/
haar eigen niveau. Mensen worden geholpen
met het formuleren van zinnen en het
begrijpen van de informatie die is verteld.
Schrijftafel
Donderdag, 10.30-11.30 uur
De naam zegt het al, bij de schrijftafel oefenen
we met Nederlands schrijven. Het niveau
maakt niet uit, iedereen is welkom. Voordat
we beginnen met de schrijfoefeningen word
je eerst ingedeeld op jouw eigen niveau.
Daarna is er individuele begeleiding door
vrijwilligers van het digiTaalhuis.

wo
11 sep

Sing in /
Muziek op schoot ism
Muziekschool Katwijk

do
19 sep

Workshop Dash:
Hindernisbaan Challenge

Locatie

Hoofdbibliotheek

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Toegang

€ 3,- (voor ouder en kind samen)

Tijd

16.00 - 17.30 uur

Tijd

9.15 uur

10.15 uur

Toegang

€ 3,-

Leeftijd

0 t/m 2 jaar

2 t/m 4 jaar

Leeftijd

Vanaf 7 jaar

wo
11 sep

Workshop Creakids:
Letterposter maken
Maak samen met je peuter of
kleuter jullie eigen letterposter!

We combineren handlettering met verf en
maken per letter een klein knutselwerkje.

Programma Jeugd
De bibliotheek bruist en daarom hebben wij voor het komende seizoen een mooi programma
gemaakt voor de jeugd! In de bibliotheek kun je terecht voor een leuke activiteit, film of
kindercollege, en tijdens de vakanties is er zelfs nog meer te doen. Hieronder vind je een
volledig overzicht van alle jeugdactiviteiten voor dit seizoen.

wo
4 sep

Filmmiddag met een leuke
animatie over een
koninklijk hondje

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

wo
4 sep

Filmmiddag met een leuke
animatie over een kalfje
dat een ster wil worden

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

Beginnerscursus: Maak je
vr 6, 13,
20 sep en eigen game met Scratch
(in vier middagen)
4 okt
Tijdens deze cursus leer je de basis
van het programmeren door je eigen spellen,

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

15.00 uur

Toegang

€ 6,- (voor ouder en kind samen)

Leeftijd

2-6 jaar

Kinderboekenweek

Met het thema Reis Mee! gaan we dit jaar op reis tijdens de Kinderboekenweek. Niet de
bestemming maar het vervoer erheen staat centraal. Reis mee met de fietstaxi, de huifkar,
de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. De leukste activiteiten staan dit jaar op het
programma:

animaties en andere projecten te maken. In
vier middagen krijg je stap-voor-stap uitleg
over het gebruik van Scratch. Aan het eind van
de cursus heb je je eigen game gemaakt.

wo
2 okt

KBW: Startfeest met
knutselen, voorlezen en
spelletjes

wo
2 okt

KBW: Filmmiddag met een
animatie over een jonge
surfer die in een ruimteschip naar de maan vliegt

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

16.00 - 17.30 uur

Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Toegang

€ 25,- voor vier middagen

Tijd

14.30 - 16.00 uur

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

9-12 jaar

Toegang

gratis

Tijd

14.00 uur

Leeftijd

vanaf 6 jaar

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

Leeftijd

wo
9 okt

KBW: Virtual Reality
Workshop
Tijdens deze workshop gaan we
aan de slag met het bouwen

en programmeren van een 3D omgeving. Je
leert hier hoe je een 3D wereld ontwerpt en
interactief maakt zodat je deze kunt bekijken
met een VR-bril.

wo
9 okt

za
5 okt

KBW: Workshop 3D
printen: Ontwerp je eigen
fantasieraket

KBW: Workshop Creakids:
Windreizigers
windkracht 10 eigenlijk? Hoe

snel is een orkaan? Samen onderzoeken we
windkracht, zwaartekracht en stuwkracht. We
knutselen met ijzerdraad, plastic, ballonnen
en hout onze eigen windreizigers!

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

11.30 - 12.30 uur

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

Toegang

€ 5,-

Tijd

15.00 - 16.30 uur

Leeftijd

vanaf 8 jaar

Toegang

€ 6,-

Leeftijd

4-8 jaar

KBW: Space middag

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Toegang

€ 6,-

Leeftijd

8-14 jaar

vr
11 okt

Hoe snel reist de wind? Wat is

Locatie

za
5 okt

Locatie

KBW: Voorstelling Marnick
theater: Ezel en Leeuw naar
de ruimte
Deze interactieve voorstelling

gaat over Ezel en Leeuw die zich vervelen en
samen op reis gaan naar de maan. Ze komen
langs de verschillende planeten waar ze
allerlei avonturen meemaken.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

16.00 uur

Toegang

€ 2,- (voor ouder en kind samen)

Leeftijd

2-5 jaar
za
12 okt

Een middag volledig in het teken
van de ruimte. We hebben een
gave VR-Truck waar je met een

echte Virtual Reality bril de ruimte ingaat. Ga
op de foto met een astronaut of ontdek de
planeten met de beebots. Deze middag wil je
zeker niet missen.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

13.30-15.30 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 4 jaar

KBW: Voorstelling Deep
Deep: Op wereldreis met
Muisje Gijs
Een vrolijke voorstelling over

Anneke en Esther die terwijl ze bij een
bushalte wachten op de bus een prentenboek
lezen. Samen fantaseren ze over het maken
van een wereldreis. Ze gaan zo op in hun
verhaal dat het tot leven komt. Broem, broem,
toet, toet, we gaan op wereldreis!
Locatie

De Burgt Rijnsburg

Tijd

10.30 uur

Toegang

€ 3,50 (per persoon)

Leeftijd

4-9 jaar

Herfstvakantie

di
22 okt

Workshop Minecraft: Bouw
een middeleeuws kasteel

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

10.00 - 12.30 uur

Toegang

€ 3,-

Leeftijd

9-14 jaar

wo
23 okt

Filmmiddag over een
bekend stripfiguur die op
zoek gaat naar het geheim
van een toverdrank

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

wo
30 okt

Workshop Creakids:
Ontdek de heldin in jou!
Helden zijn mensen die de wereld

meer een plastic tasje hoeft te gebruiken. Leuk
voor jezelf en nog leuker voor het milieu!

do
24 okt

Workshop Middeleeuwse
Handlettering & zelf een
boekje in elkaar zetten

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

10.00 - 12.00 uur

Toegang

€ 7,50

Leeftijd

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Toegang

€ 5,-

Leeftijd

vanaf 9 jaar

wo
13 nov

Workshop Creakids:
Eierdozen recyclen
Wist je dat je van oude spullen
vaak fantastische nieuwe dingen

kunt maken? Ontdek wat je allemaal met

vanaf 8 jaar

eierdozen kunt doen. Van muizenneuzen tot
vr
25 okt

Workshop Lego
Mindstorms – De grijze
jager Challenge

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

10.00 uur

Toegang

€ 3,-

Leeftijd

vanaf 10 jaar

vr 1, 8,
15 en
22 nov

een beetje veranderen. Zoals

Vervolgcursus: Maak je
eigen game met Scratch
voor gevorderden (in vier
middagen)

za
2 nov

Voorstelling mevrouw
Groen
Mevrouw Groen neemt je tijdens
deze voorstelling mee op reis

over land en door zee. Je mag meehelpen
om samen de troep van de plastic soep op te
ruimen.
Locatie

Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

Tijd

10.30 uur

Toegang

€4,- (ouder en kind samen)

Leeftijd

3-8 jaar

wo
6 nov

Filmmiddag over een
bekend stripfiguur die op
zoek gaat naar het geheim
van een toverdrank

Nellie Bly, de eerste journaliste. Of Mary

Deze cursus is speciaal voor kinderen die al

Quant, de bedenker van de minirok. Samen

ervaring hebben met het programma scratch.

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

ontdekken we de heldin in jou! Waar maak

We gaan hier dieper in op het programma en

Tijd

14.00 uur

jij je boos over? En wat zou je eraan kunnen

het programmeren. Super leuk voor iedereen

Toegang

gratis

doen? Vertel jouw verhaal en maak je eigen

die mee heeft gedaan met de cursus voor

Leeftijd

vanaf 6 jaar

heldenpaspoort en protestoutfit!

beginners.

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

15.00 - 16.30 uur

Tijd

16.00 - 17.30 uur

Toegang

€ 6,-

Toegang

€ 32,- voor vier middagen

Leeftijd

8-12 jaar

Leeftijd

9-12 jaar

wo
6 nov

Workshop Vinylsnijder:
Ontwerp je eigen canvas
tas
Tijdens deze workshop ontwerp je

je eigen superhippe canvas-tas zodat jij nooit

robots, van spionnenbril tot schatkist… het
kan allemaal! Zeker weten dat je na afloop
met een hele hoop knutsels en superveel
ideeën weer naar huis gaat.
Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

15.00 uur

Toegang

€ 6,-

Leeftijd

4-8 jaar

wo
20 nov

Kindercollege Amnesty
International –
KinderRechtenReis
Op deze Internationale Dag

van de Rechten van het Kind geeft Amnesty
International een speciaal kindercollege. Er
wordt uitgelegd dat kinderen in Nederland
niet altijd rechten hebben gehad. Tijdens deze
WereldReis ontdekken ze ook dat kinderen
in veel landen niet van alle kinderrechten
kunnen genieten.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

Vanaf 10 jaar

do
21 nov

Ontwerp je eigen game
met Bloxels
Tijdens deze middag gaan we

di
10 dec

aan de slag om een eigen spel te

Ontwerp je eigen game
met Bloxels
Tijdens deze middag gaan we
aan de slag om een eigen spel te

ontwerpen met Bloxels (digitaal ministek).

ontwerpen met Bloxels (digitaal ministek).

En na het maken en testen kan er uiteindelijk

En na het maken en testen kan er uiteindelijk

lekker worden gespeeld.

lekker worden gespeeld!

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

16.00 uur

Tijd

16.00 uur

Toegang

€ 3,-

Toegang

€ 3,-

Leeftijd

vanaf 8 jaar

Leeftijd

vanaf 8 jaar

wo
27 nov

Muzikale sintmiddag ism
Muziekschool Katwijk

wo
18 dec

Filmmiddag met een
leuke film over een circus

Locatie

Hoofdbibliotheek

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Toegang

gratis

Leeftijd

alle leeftijden

Leeftijd

vanaf 6 jaar

wo
4 dec

Filmmiddag met een
leuke Sinterklaasfilm

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

alle leeftijden

wo
4 dec

Filmmiddag met een
leuke Sinterklaasfilm

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

alle leeftijden

ma
23 dec

Makersplaetsochtend
Voor kinderen vanaf 7 jaar zijn er
op deze maandagochtend leuke
activiteiten in de Makersplaets

van de bibliotheek. Onder begeleiding kun
je aan de slag met de Makey Makey en Lego
Wedo.
Locatie

Makersplaets in Hoofdbibliotheek

Tijd

10.00 uur

Toegang

€ 3,-

Leeftijd

vanaf 7 jaar

Katwijk (Hoofdbibliotheek): Schelpendam 1, 2225MA Katwijk - Valkenburg: Kerkweg 3, 2235BC Valkenburg
Rijnsburg: Burgemeester Koomansplein 1, 2231DA Rijnsburg - Hoornes/Rijnsoever: Hoorneslaan 297, 2221CR Katwijk

