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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

ma
14 jan

Filmavond
We starten het nieuwe jaar
met een gezellige en komische

ma
21 jan

film. Wanneer Sandra ontdekt
dat haar man vreemdgaat, vertrekt ze naar

Reislezing door Paul van
Hooff: Van hier tot Tokio
Journalist en schrijver Paul van
Hooff is op zijn ‘stalen ros’, een

onverwoestbare Moto Guzzi V7 uit 1975,

haar excentrieke zus. Een groter

van Amsterdam naar Tokio

verschil tussen zussen is er bijna

gereden. Niets is hem

niet, maar een verandering

bespaard gebleven tijdens

van omgeving is misschien

de reis. Met huilende wolven

wel precies wat ze nodig heeft.

op de achtergrond sliep hij

Langzaam leert Sandra op een

bij min 20 in een tentje in de

nieuwe manier naar haar leven

Armeense bergen. En toen

te kijken. En een scheiding kan

hij in Siberië het leven van

ook zorgen voor een nieuwe

een 17-jarige jongen redde,

start.

riep de Russische media

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

hem uit tot held. Dit zijn nog
maar een paar voorbeelden
van de vele avonturen die

Toegang 	€6,- (leden) en

hij heeft beleefd tijdens zijn

€8,- (niet leden)

tocht. Benieuwd naar zijn
verhalen? Hij vertelt er alles over tijdens deze
lezing.

di
15, 22 en
29 jan

di
5, 12 en
19 feb

Cursus:
Slim omgaan met je smartphone
Met een smartphone kun je tegenwoordig
steeds meer. Heb jij een smartphone en wil

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

ma
28 jan

je graag weten wat je er allemaal mee kunt

Workshop:
Veilig online bankieren
Wees internetcriminelen te slim
af en kom naar deze workshop.

doen? Kom dan naar deze cursus. Je leert hier

Je leert hier meer over wat je kunt doen om

hoe je veilig om kunt gaan met je telefoon,

veilig te bankieren op het internet. Er is ook

hoe je apps kunt downloaden en hoe je foto’s

iemand van de politie aanwezig om meer

maakt, deelt en bewerkt. Heb je een Android

informatie te geven over wat je kunt doen

telefoon dan kun je naar de cursus in januari

als je onverhoopt toch gehackt bent. Deze

en heb je een iPhone dan start de cursus in

workshop geven wij in samenwerking met de

februari.

Gemeente Katwijk en de SNS bank.

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

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

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

Toegang 	gratis

doorbraak naar de wereldtop. Een fantastische
avond voor iedereen die van sport houdt.

za
9 feb

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

Workshop handlettering:
Valentijnseditie
In februari organiseren wij weer
een workshop handlettering. Dit

keer staat alles in het teken van Valentijnsdag,
want hoe leuk is het om je geliefde dit jaar
te verrassen met een zelfgemaakte kaart.
Natuurlijk kan je ook een kaart maken voor
iemand die je gewoon heel lief vindt. Als de
kaarten af zijn, kunnen ze direct op de bus. We
gaan er een gezellige middag van maken.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

14.00-16.00 uur

Toegang

€4,-

ma
11 feb

wo
13 feb

Filmavond Plus
Deze prachtige film is gebaseerd
op de gelijknamige bestseller
van Ian McEwan. Fiona Maye

Een avond met
Mart Smeets

is een gerespecteerd rechter van het

Mart Smeets is al een halve eeuw

om haar weloverwogen en professionele

werkzaam als sportjournalist. Of

uitspraken. Maar dan krijgt ze een zaak

Hooggerechtshof, waar ze bekend staat

het nu gaat om schaatsen, wielrennen, voetbal

van een 17-jarige jongen die ernstig ziek is.

of honkbal, hij schrijft er bevlogen verhalen

Omdat hij Jehova’s getuige is, weigert hij een

over. De Katwijkse sportcommentator Krijn

bloedtransfusie. Aan Fiona de taak om te

Schuitemaker vraagt hem deze avond het

bepalen of deze jongen te jong is om over zijn

hemd van het lijf over zijn nieuwe boek:

leven te beslissen. Haar uitspraak heeft hoe

Afzien. In dit boek neemt Mart je onder meer

dan ook grote gevolgen.

mee naar de succesvolle Winterspelen in ZuidKorea en naar de topprestaties van Dumoulin,
Kruiswijk en Froome in de Giro. Verder
volgt hij ook tennisster Kiki Bertens bij haar

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

€8,- (leden) en €10,- (niet leden)

ma
18 feb

Workshop: Leer je
fotocamera kennen
Wil jij alles uit je fotocamera

leer je e-mailen en internetten. De cursus is
3 dagdelen en wordt begeleid door ervaren
medewerkers.

halen? Geef je dan op voor deze
workshop. Hans Kruyt vertelt je deze avond
alles over hoe je met de knoppen van je
camera om moet gaan. Na deze workshop
weet je precies hoe je camera technisch in
elkaar zit. Onderwerpen die aan bod komen
zijn onder andere: sluitertijd, diafragma,
plusmin knop, enzovoorts. Reken maar dat je

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

Toegang 	€25,- (leden) en €30,- (niet leden)
voor drie dagdelen

vakantiefoto’s er de volgende keer prachtig
uitzien.

Spreekuur Belastinghulp

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

ma 11 mrt Heb je hulp nodig bij het invullen
za 16 mrt
van je belastingaangifte?
Medewerkers van de Rechtswinkel
in Leiden helpen je er graag bij. Opgeven voor

do
21 feb

Lezing door Jack Bouma
over de geschiedenis van
de Katwijkse molens

dit spreekuur kan vanaf 11 februari aan de

Wist je dat er vroeger maar liefst

dan precies wat je allemaal mee moet nemen.

balie van de Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever.
De bibliotheekmedewerkers daar vertellen je

6 windmolens in Katwijk hebben gestaan?
Onze eigen molenaar Jack Bouma vertelt deze

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever

avond, aan de hand van deze 6 molens, over

Tijd

en molenmaker, en samen met zijn vrouw

Toegang 	gratis

Carita beheert hij molen ‘de Gerechtigheid’,
gelegen aan de Valkenburgseweg. Een mooie
avond voor iedereen die geïnteresseerd is in
de geschiedenis van de molens in Katwijk.
Locatie

De Roskam

Tijd

20.00 uur

Toegang

gratis

di 5,
12 en 19
mrt

Cursus Klik & Tik
Omgaan met het internet is niet

13.00-17.00 uur (ma 11 mrt)
10.00-13.00 (za 16 mrt)

de geschiedenis van Katwijk. Jack is molenaar

wo
13 mrt

Quiltmiddag
Yvonne van Rijn haar grootste
hobby is quilten. Daarnaast
organiseert ze ook quiltreizen

naar Amerika. Hier heeft ze zelfs een boek over
geschreven. Tijdens deze quiltmiddag vertelt
zij er alles over. Neem vooral je quilt mee naar
de bibliotheek, want er is ruimte voor en na
het verhaal van Yvonne om ervaringen en
patronen uit te wisselen.

voor iedereen makkelijk. Heb
Locatie

Hoofdbibliotheek

je dan op voor de cursus Klik & Tik. Met een

Tijd

14.00 uur

makkelijk en toegankelijk oefenprogramma

Toegang

gratis

jij hier ook moeite mee? Geef

wo
13 mrt

Filmavond
Laat je verrassen tijdens deze
filmavond. Onder het genot van
een lekker drankje vertonen wij

deze avond een verrassingsfilm. We kunnen
wel vast een tipje van de sluier oplichten want
bij deze film blikken we vooruit op het thema
van de Boekenweek: ‘De moeder, de vrouw’. In
deze film zal de traditionele rol van de vrouw
ter discussie staan. De rest houden wij nog
even geheim.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

ma
25 mrt

Lezing door Hugo Borst
Hugo Borst, schrijver en sport
journalist, komt naar de biblio
theek voor een lezing over zijn

boeken: Ma en Ach moedertje. In 2015
verscheen zijn bundel Ma, een verzameling
columns die hij maakte over het leven van zijn
dementerende moeder en zijn persoonlijke
rol als mantelzorger. Een prachtig en liefdevol
boek dat ontroert. Deze avond wil je zeker
niet missen!

vr
29 mrt

Ladies night
De Boekenweek kunnen we dit
jaar niet mooier afsluiten dan
met een gezellige ladies night. Een

avond in het teken van de laatste nieuwtjes
op het gebied van lifestyle, interieur, mode,
gezondheid, beauty en lekker eten. Met
diverse stands waar je workshops kunt volgen
en lezingen van onder meer Arachne over haar
Locatie

boek: Eten als liefdestaal.
Verder komt Ine Paauw, oud-deelnemer van
Heel Holland bakt, een leuke bakdemonstratie
geven. Een ongedwongen avond met een
lekker drankje en live muziek.

Hoofdbibliotheek

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Tijd

20.00 uur

Toegang

€8,- (leden) en €10,- (niet leden)

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

di 26 mrt,
2, 9 en
16 apr

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

steeds meer via het internet en verwacht
dat iedereen daar gebruik van maakt. Maak
nu in vier bijeenkomsten kennis met de
digitale overheid en leer hoe je een DigiD kunt

vrouw bij het Berlijn Philharmonisch Orkest
mag starten wordt de spanning haar bijna te
veel, als de liefde van haar leven haar voor het
blok zet. Waar kiest ze voor?
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

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

aanvragen en ermee te werken. Deze cursus is
voor iedereen die al een beetje ervaring heeft
met het internet.

ma
8 apr

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

Toegang 	€15,- voor 4 dagdelen, inclusief
werkboek

Workshop: E-books op de
e-reader en tablet
Tijdens deze handige workshop
gaan we je alles vertellen over

het e-book aanbod van de bibliotheek.
Je leert hoe je e-books bij de bibliotheek
kunt lenen en beheren op de e-reader en
tablet. We maken tijdens deze workshop

wo
3 apr

Filmavond Plus

gebruik van de e-readers en tablets van de

Dit waargebeurde verhaal speelt

bibliotheek. Deelnemers moeten lid zijn van

zich af eind jaren 20 en gaat over

de bibliotheek.

de eerste vrouwelijke dirigent ter
wereld. Het is geen makkelijke weg, maar haar
doorzettingsvermogen brengt haar wel naar
Duitsland, waar ze aan de Rijksacademie voor

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

Toegang 	€5,-

Muziek mag studeren. Wanneer ze als eerste
ma
8 apr

Bibliotheekcollege door Jan
de Lange: Over schelpen,
spiralen, snaren en gitaren
In dit muzikale bibliotheekcollege

onderzoekt professor Jan de Lange samen
met het gitaarduo Lucky Luke (Willem
Kuyt en Luuk de Haar) het raakvlak tussen
wetenschap, natuur en muziek. De lezingen
van Jan de Lange gaan gepaard met een
flinke dosis humor en zijn altijd gebaseerd
op relevante wetenschap. Je kunt rekenen op
een ontspannen en inspirerende avond vol
schelpen, spiralen, snaren en gitaren.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur

Toegang

€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

wo
17 apr

Zing Nederlands met me
Een taal leren door te zingen is
gezellig, ontspannend en een
leuke manier om nieuwe mensen

te ontmoeten. Daarom organiseren wij dit
jaar weer de zangworkshop: ‘Zing Nederlands
met me’. Iedereen die Nederlands wil leren
en/of uit volle borst een aantal Nederlandse
‘klassiekers’ wil zingen, is van harte
uitgenodigd. Voor muziek, een enthousiaste
voorzanger en liedteksten wordt gezorgd.
Zing Nederlands mee en geniet tijdens deze
bijzondere zangavond.
Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

19.30 uur

Toegang 	gratis

ma 6,
13, 20 en
27 mei

Cursus:
Slim omgaan met geld
Lukt het jou maar niet om je
financiële administratie op orde

te houden? Geef je dan op voor deze korte
cursus. In vier middagen krijg je handvatten
aangereikt hoe je je huishoudportemonnee
(weer) op orde krijgt of houdt. Tijdens de

ma
6 mei

cursus komen verschillende onderwerpen
aan de orde zoals het maken van een
huishoudbegroting, geld lenen en schulden,
aanvragen van huur- en zorgtoeslag en veel
financiële (bezuinigings-) tips. Deze cursus
wordt op een luchtige wijze gegeven door Alex
Ramakers van Grip op de Knip.
Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

13.00-15.00 uur

Toegang 	gratis (leden) en €7,50 (niet leden)

Lezing door
Roxane van Iperen
Een prachtige lezing door Roxane
van Iperen over haar nieuwe boek

’t Hooge Nest. Tijdens de verbouwing van
haar huis in 2012 stuit ze op de verbijsterende
geschiedenis van het huis en de mensen
die daar hebben gewoond tijdens WOII.
Het bleek een belangrijk onderduikadres te
zijn geweest, gerund door de twee Joodse
verzetszussen Brilleslijper. ’t Hooge Nest is een
verhaal over moed, verraad en menselijkheid
in verschrikkelijke tijden. Het brengt een
ongekende geschiedenis tot leven.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang 	€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

di 7,
14 en 21
mei

Cursus Word
Ken je het programma Word,
maar weet je eigenlijk niet hoe je
ermee moet werken? Wij bieden

een driedelige cursus aan waarin we je alles

Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

19.30 uur (theorieavond 8 mei)

Locatie

Panbos

Tijd

07.00 uur (praktijkochtend 11 mei)

Toegang 	€15,- (leden) en €18,- (niet leden)

vertellen over het programma. Van brieven
maken tot afbeeldingen invoegen, alles komt
aan bod. Tijdens de cursus is er ook ruim de
tijd voor begeleid oefenen.

wo
15 mei

Filmavond
Dit waargebeurde verhaal gaat
over een scholierenprotest in de
DDR in 1956. Uit solidariteit met

Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

Toegang 	€25,- (leden) en €30,- (niet leden)
voor drie dagdelen

de gevallen slachtoffers van de Hongaarse
opstand, houdt een klas in Oost-Duitsland een
minuut stilte tijdens de les. Het Ministerie
van Onderwijs krijgt hier lucht van en
beschouwt het als een contrarevolutionaire

Fotografiecursus: Macro
wo 8 mei
– bloemen en insecten
en
za 11 mei

daad. De communistische regering doet er
alles aan om erachter te komen wie deze

Na voorgaande successen zijn

actie heeft georganiseerd. Een spannende

Joost en Menno weer van de partij

en meeslepende film gebaseerd op het

in het voorjaar. Dit keer gaan ze alles vertellen

gelijknamige boek van Dietrich Garstka. Een

over macrofotografie – bloemen en insecten.

film die je zeker niet wilt missen.

We starten deze cursus met een theorieavond
op 8 mei. Tijdens deze interactieve avond
komt alles aan bod wat je moet weten over
je camera en macrofotografie. Op zaterdag
11 mei om 7.00 uur gaan we de theorie in
praktijk brengen in Panbos en kunnen de
lenzen gericht worden op flora en fauna.

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

Tijd

19.30 uur

Toegang 	€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

ma
20 mei

Lezing door Hans Jaap
Melissen: Op zoek naar
feiten in het mijnenveld
Hans Jaap Melissen, één van

de meest ervaren oorlogsverslaggevers van
Nederland, komt naar Bibliotheek Katwijk
voor een lezing. Tijdens deze avond vertelt
hij over zijn zoektocht naar de feiten in het
mijnenveld van oorlog en social media. Aan
de hand van videobeelden laat Hans Jaap zien
dat niet alleen de oorlogsjournalist steeds
meer gevaar loopt, ook de journalistiek in
zijn geheel ligt steeds vaker onder vuur. Maar
nieuwe media, zoals de 360 graden video en
Virtual Reality, bieden nieuwe kansen om de
waarheid in beeld te brengen in tijden van
oorlog.
Locatie

Hoofdbibliotheek

Tijd

20.00 uur

Toegang 	€6,- (leden) en €8,- (niet leden)

di 28 mei,
4 en 11
jun

Cursus: Slim
omgaan met je
smartphone
Met een smartphone

kun je tegenwoordig steeds meer. Heb jij een
smartphone en wil je graag weten wat je er
allemaal mee kunt doen? Kom dan naar deze
cursus. Je leert hier 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 speciaal voor
mensen die een Android telefoon hebben.
Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

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

di 18 en
25 jun
en 2 jul

Cursus Powerpoint
Vind jij het ook moeilijk om een
Powerpoint presentatie te maken?
Geef je dan op voor deze cursus.

In drie bijeenkomsten leer je hoe je een
presentatie in elkaar kunt zetten. Het is een
handige cursus als je een presentatie moet
geven op je werk of als je je kinderen wilt
helpen bij een spreekbeurt.
Locatie	
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd

09.30-11.30 uur

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

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:

Spreekuren
Computerspreekuur
Maandag, woensdag en donderdag,
13.30-15.30 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.
Digi-taalcoach
Woensdag, 13.00-16.00 uur
In het digiTaalhuis kun je kosteloos op de
computers 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 op deze dagen 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. Je wordt hier ingedeeld op jouw
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 wordt
iedereen eerst ingedeeld op zijn/haar niveau.
Daarna is er individuele begeleiding door
vrijwilligers van het digiTaalhuis.

Programma Jeugd
De bibliotheek bruist en daarom hebben wij voor het komende seizoen een mooi programma
gemaakt voor de jeugd! Iedere woensdag kan je in de Hoofdbibliotheek terecht voor een
leuke activiteit, film of kindercollege, en tijdens de vakanties is er zelfs nog meer te beleven.
Eén keer per maand organiseren wij ook een activiteit in de bibliotheek in Valkenburg.
Hieronder vind je een volledig overzicht van alle jeugdactiviteiten van dit seizoen.

wo
9 jan

Filmmiddag met een
animatie over een familie
van superhelden

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 8 jaar

wo
16 jan

Kindercollege:
‘Superhelden en monsters
uit het oude Griekenland’
Superhelden zijn superbekend

en heel erg populair. Maar waar komen ze
vandaan? Hebben ze misschien iets met de
helden uit het oude Griekenland te maken? In
dit college gaan we onderzoeken of de oude
helden uit de Griekse mythologie lijken op de
Hulk, Superman en Batman. En als we meer
weten over de helden, maken we ook kennis
met de monsters die ze moesten verslaan!
Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.00 uur

Toegang

€2,-

Leeftijd

10-12 jaar

wo
23 jan

Nationale Voorleesdagen:
Voorleesfeestje met
verkleden en schminken

Locatie	
Hoofdbibliotheek

wo
30 jan

Nationale Voorleesdagen:
Muzikale voorstelling
ism Muziekschool Katwijk

Locatie

Dorpshuis Valkenburg

Tijd

14.00 uur

Tijd

16.00 uur

Toegang

gratis

Toegang

gratis

Leeftijd

peuters en kleuters

Leeftijd

peuters en kleuters

za
26 jan

Nationale Voorleesdagen:
Voorstelling
Belletje Sterk
Een vrolijke voorstelling vol

liedjes en interactie, waarbij de poppen uit
een levensgroot boek komen. Het verhaal is
geïnspireerd op het prentenboek van het jaar
2019: Een huis voor Harry.
Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

10.30 uur

Toegang

€3,-

Leeftijd

peuters en kleuters

wo
30 jan

Nationale Voorleesdagen:
Kinderfilm voor de
allerkleinsten

Locatie	
Hoofdbibliotheek

do
31 jan

Nationale Voorleesdagen:
Muzikale voorstelling
ism Muziekschool Katwijk

Locatie	
De Burgt (Rijnsburg)
Tijd

16.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

peuters en kleuters

za
2 feb

Nationale Voorleesdagen:
Marnick theater
(inclusief schminken)
Poezebeest is zoek is de titel van

deze korte voorstelling. Een interactieve
voorstelling over Poezebeest die achter een
vogeltje aangaat. Er is onderweg van alles te
ontdekken, maar of Poezebeest de weg weer
terug weet te vinden?

Tijd

14.00 uur

Locatie

Hoornes/Rijnsoever

Toegang

gratis

Tijd

10.30 uur

Leeftijd

peuters en kleuters

Toegang

€1,50

Leeftijd

peuters en kleuters

wo
6 feb

Filmmiddag met een leuke
animatie over een jong
vogeltje dat graag met zijn
vriendinnetje speelt

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

za
9 feb

constructie van het fort hebben bekeken gaan
ze het fort in het klein nabouwen!
Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.30 uur

Toegang

€6,-

Leeftijd

6-12 jaar

Jeugdfilmmiddag
over een jongen die door
een tijdmachine in een
kinderkruistocht belandt

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

13.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 12 jaar

wo
13 feb

Voorjaarsvakantie:

wo 20 feb
ma 25 feb Archeologie Break in box
vr 1 mrt Een week lang heb je de tijd om
in de Archeologie Break in box

Workshop Creakids:
‘Bouw je eigen Fort
Brittenburg’

te komen. Ontrafelen jullie het geheim van

Ken jij het mysterie van het

de website voor meer informatie.

Professor Rövers? Je kunt alleen meedoen of
met een groep vrienden. Inschrijven? Kijk op

verdwenen fort in Katwijk? Heeft het wel echt
bestaan? Creakids gaat met de kinderen op

Locatie	
Hoofdbibliotheek

onderzoek uit! Ook gaan ze aan de slag met

Toegang

gratis

hun eigen schatkaart. Nadat ze grondig de

Leeftijd

vanaf 10 jaar

di
26 feb

Voorjaarsvakantie:
Workshop: Lego
Mindstorms

Locatie	
Hoofdbibliotheek

wo
6 mrt

Filmmiddag over een
gewone juf die een magisch
beeldje vindt

Locatie	
Hoofdbibliotheek
14.00 uur

10.00 uur

Tijd

Toegang

€3,-

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 10 jaar

Leeftijd

vanaf 6 jaar

Tijd

wo
27 feb

Voorjaarsvakantie:
Kindercollege:
‘Verjaardagsfeestje met
de Romeinen’

di
12 mrt

Workshop:
Dansende ozobotjes en
bee-bots
Tijdens deze creatieve workshop

Hoe vierden mensen in de oudheid eigenlijk

gaan we aan de slag met het programmeren

hun verjaardag? Want natuurlijk werden

van ozobotjes en bee-bots. De ozobotjes laten

er toen al verjaardagen gevierd. Kregen

we zelfs dansen op muziek.

kinderen toen ook al cadeautjes? We gaan
het je allemaal vertellen. We gaan ook mooie
Romeinse uitnodigingen voor ons eigen
verjaardagsfeestje schrijven.

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

16.00 uur

Toegang

€3,-

Leeftijd

vanaf 4 jaar

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.00 uur

Toegang

€2,-

Leeftijd

8 t/m 12 jaar

do
28 feb

Voorjaarsvakantie:
Workshop Minecraft:
‘Romeins fort’
Weet jij wat je nodig hebt om een

wo
20 mrt

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

het hoort er allemaal bij. Binnenkort kun je
zelf een Romeins fort bouwen in Minecraft.
Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

10.00 uur

Toegang

€3,-

Leeftijd

9 t/m 14 jaar

14.00 uur

Toegang

€2,-

Leeftijd

8 t/m 12 jaar

Romeins kasteel te bouwen? Een grote muur,
een slotgracht, toegangspoort en wachttorens:

Kindercollege:
Kunnen robots bang, stout
of nieuwsgierig zijn?

wo
27 mrt

Workshop:
Makey Makey

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.00 uur

Toegang

€3,-

Leeftijd

vanaf 9 jaar

wo
3 apr

Filmmiddag met een
animatie over een koala die
een talentenjacht
organiseert

Locatie	
Hoofdbibliotheek

wo
17 apr

Muzikaal
kindercollege

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.00 uur

Tijd

14.00 uur

Toegang

€2,-

Toegang

gratis

Leeftijd

8 t/m 12 jaar

Leeftijd

vanaf 6 jaar
wo
24 apr

Voorleesbingo
en knutselen

Locatie	
Hoofdbibliotheek

wo
10 apr

Workshop Creakids:
‘Muziek in potten en
pannen’
Creakids gaat deze middag samen

met de kinderen uitzoeken waar je allemaal
muziek mee kunt maken. Potjes, trechters,
flesjes: alles wordt bekeken en uitgeprobeerd.
De kinderen stempelen hun eigen liedje en
maken van allerlei tweedehands spulletjes
hun eigen muziekinstrumenten.
Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

14.30 uur

Toegang

€6,-

Leeftijd

4 t/m 10 jaar

vr
12 apr

Sing in / Muziek op schoot
ism
Muziekschool Katwijk

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

09.15 uur

10.15 uur

Toegang

€3,-

€3,-

Leeftijd

0 t/m 2 jaar

2 t/m 4 jaar

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

4 t/m 8 jaar

Meivakantie:

ma 29 apr
wo 1 mei Atlantikwall Break in box
vr 3 mei Een week lang heb je de tijd om
in de Atlantikwall Break in box
te komen. Deelnemers van deze historische
puzzel reconstrueren als leerling-onderzoekers
het verleden. Je kunt alleen meedoen of
met een groep vrienden. Inschrijven? Zie de
website voor meer informatie.
Locatie	Hoofdbibliotheek
Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 10 jaar

di
30 apr

Meivakantie:
Workshop Minecraft:
‘Bunker uit de Tweede
Wereldoorlog’

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

1o.00 uur

Toegang

€3,-

Leeftijd

9 t/m 14 jaar

do
2 mei

Meivakantie:
Workshop
Lego WeDo

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

1o.00 uur

Toegang

€3,-

Leeftijd

vanaf 7 jaar

wo
8 mei

Filmmiddag met een
superleuke animatie over
een slimme yeti die iets
bijzonders vindt: een mens
14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

wo
15 mei

Quiz
over nepnieuws
in de wetenschap

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

8 t/m 12 jaar

Kindercollege:
Breaking News

Tijd

wo
29 mei

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 8 jaar

wo
6 mrt

Tijd

Filmmiddag met een
animatie over een jong
vogeltje dat graag met
zijn vriendinnetje speelt

14.00 uur

Toegang

€2,-

Leeftijd

8 t/m 12 jaar

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

wo
3 apr

Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

Filmmiddag over een
gewone juf die een
magisch beeldje vindt

Locatie	
Dorpshuis Valkenburg
Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

wo
1 mei

Bordspellenmiddag
Locatie	
Hoofdbibliotheek

14.00 uur

Toegang

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

Filmmiddag
over een familie van
superhelden

Locatie	
Dorpshuis Valkenburg

Locatie	
Hoofdbibliotheek

wo
22 mei

wo
6 feb

Locatie	
Dorpshuis Valkenburg

Locatie	
Hoofdbibliotheek
Tijd

Filmmiddagen
Dorpshuis Valkenburg

Meivakantie:
Filmmiddag met een
leuke animatie over een
koala die een talentenjacht organiseert

Locatie	
Dorpshuis Valkenburg
Tijd

14.00 uur

Toegang

gratis

Leeftijd

vanaf 6 jaar

