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wo  
15 jan

Workshop: Zingend het 
nieuwe jaar in
We starten het nieuwe 
programma op een vrolijke 

noot met een leuke zangworkshop. 
Onder begeleiding van Wieke Ubels van 
Muziekschool Katwijk gaan we gezellig 
met elkaar zingen. Een echte aanrader voor 
iedereen. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 19.30 uur
Toegang   €6,- (leden) en €8,- (niet leden)

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

Je leert hier meer over wat je kunt doen om 
veilig te bankieren op het internet. Iemand 
van een notariskantoor komt vertellen wat 
je kunt doen als je zelf niet meer je zaken 
kunt regelen. Er is ook iemand van de politie 
aanwezig om meer informatie te geven over 
wat je kunt doen als je toch gehackt bent. 
Deze workshop geven wij in samenwerking 
met o.a. Gemeente Katwijk en de SNS bank. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang   gratis (wel aanmelden via de 

website)

Filmavond Plus
Het nieuwe jaar beginnen we met 
een echte feelgood film. Je krijgt 
geen spijt tijdelijk je warme huis 

te verruilen voor een gezellige filmavond met 
een hapje en een drankje in de bibliotheek. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 19.30 uur
Toegang  €8- (leden) en €10,- (niet leden)

za 
25 jan

Informatiebijeenkomst: 
Start literaire leesclub
Mooie boeken lezen, daarover 
inspirerende gesprekken 

voeren en nieuwe mensen ontmoeten? In 
de Week van de Leesclub organiseren wij, 
met de landelijke organisatie Senia, een 
informatiebijeenkomst voor de oprichting 
van een leesgroep Nederlandse en vertaalde 
literatuur. Vind jij het leuk om boeken met 
een groep mensen te bespreken? Kom dan 
vooral langs en doe mee. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Toegang  gratis

di  
21 jan

Berlage Saxophone Quartet

wo  
22 jan

Credits: Sarah Wijzenbeek



di 28 jan 
en  

4 feb

Workshop: 
Gezondheidszaken digitaal 
regelen 
Online is er veel te vinden over 

gezondheidszaken. Maar welke websites zijn 
betrouwbaar en hoe ga je ermee om. Tijdens 
deze workshop vertellen we meer over de 
websites thuisarts.nl en regelhulp.nl. Ook 
vertellen we hoe je je keuze voor wel of niet 
donor kunt vastleggen in het donorregister 
en hoe je je eventuele eigen bijdrage voor 
geleverde zorg kunt berekenen via het CAK. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang   €10,- (voor 2 ochtenden)

Lezing Anna van den 
Breemer: Alle ouders 
klungelen maar wat aan
Schrijfster en columnist Anna 

van den Breemer geeft een lezing over haar 
nieuwe boek: ‘Alle 
ouders klungelen maar 
wat aan’. Ze beschrijft 
hierin op geestige 
wijze de grote en 
kleine problemen waar 
ouders tegenaan lopen. 
Een onmisbaar boek 
voor iedere ouder, want 
wie worstelt er af en 
toe niet.…. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 20.00 uur
Toegang  €6,- (leden) en €8,- (niet leden)

ma  
3 feb

Workshop poëzie door 
Myrte Leffring
Laat je dichtader vloeien en geef 
je op voor deze super leuke poëzie  

workshop. Dichter en literair docent Myrte 
Leffring leert je deze avond alles over het 
schrijven van een gedicht. Welke soorten rijm 
ken je? Hoe zorg je voor een mooi ritme. Aan 
de hand van een voorbeeld werk je aan een 
imitatio: een bestaand gedicht vormt de basis 
voor je eigen tekst. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 19.30 uur
Toegang  €6,- (leden) en €8,- (niet leden)

wo  
29 jan

Credits: Rosa van Ederen



vr 
7 feb

CreaCafé met Marleen 
Dijkdrent
Tijdens deze workshop daagt 
kunstenares Marleen Dijkdrent je 

uit om uit je comfort-zone te stappen en jouw 
creativiteit weer te laten stromen! Je gaat aan 
de slag met verf en krijt om onder begeleiding 
je eigen kunstwerk te maken. We laten ons 
inspireren door het thema ‘omkeren’ in 
kunst, filosofie en boeken. Elkaar ontmoeten, 
inspireren en creëren! Wie doet er mee?

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 20.00 uur
Toegang  €6,- (leden) en €8,- (niet leden)

Workshop: Doe meer met je 
OV-chipkaart
Heb je een OV-chipkaart maar 
geen idee hoe het allemaal 

werkt? Wij leggen het graag uit. Tijdens deze 
workshop leer je hoe je online je OV-chipkaart 
kunt opladen, hoe je geld kunt terugvragen 

en hoe je je saldo kunt checken. Je hoeft je 
na deze ochtend alleen nog maar zorgen te 
maken over of de bus of trein op tijd rijdt. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang  €5,-

Workshop: Mijn overheid 
en de berichtenbox
In deze workshop gaan we je 
alles vertellen over de webpagina 

van Mijn Overheid en hoe je de berichtenbox 
kunt gebruiken. Verder wordt verteld hoe je 
zaken veilig kunt regelen met je DigiD als je 
je mobiele telefoon gebruikt of wanneer je 
iemand machtigt voor je DigiD. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang  €5,-

Filmavond
Deze film speelt zich af in het 
prachtige landhuis van de 
familie Crawley in de jaren 20 

van de vorige eeuw. De toekomst van het 
landgoed begint te wankelen door intriges 
en schandalen rondom het bezoek van het 
koninklijk paar van Engeland. Een heerlijke 
film over het Engeland van weleer. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 19.30 uur
Toegang  €6,- (leden) en €8,- (niet leden)

di 
17 feb

di 
18 feb

wo 
19 feb



di 3, 10,  
24 en 31 

mrt

Cursus Klik & Tik 
Het vernieuwde Klik & Tik. Het 
internet op leert mensen onder 
andere veilig internetbankieren, 

kopen of verkopen op Marktplaats en een reis 
plannen. Ook vertellen we hoe je naar muziek 
en video’s op internet kunt kijken en luisteren. 
Tijdens de cursus heb je genoeg tijd om zelf te 
oefenen. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang  €15,- voor vier dagdelen

Taalcoachtraining
Taalcoaches zijn hard nodig om 
een nieuwe Nederlander te helpen 
met het leren van de taal. In maart 

organiseren wij een nieuwe taalcoachtraining 
waar iedereen welkom is. Je leert hier hoe een 
nieuwe Nederlander de taal leert en wat jij 
daaraan kunt bijdragen. Verder is er ook

aandacht voor interculturele communicatie. 
Aanmelden kan bij Monique Kromhout:  
mkromhout@bibliotheekkatwijk.nl.

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 19.00 - 21.30 uur
Toegang  gratis

Schrijfcursus: Leer een kort 
verhaal schrijven
Altijd al een verhaal willen 
schrijven maar weet je niet goed 

waar je moet beginnen? Geef je dan op voor 
deze schrijfcursus. Schrijfdocent Bianca Boer 
leert je in vier avonden alles over het schrijven 
van een verhaal. Onderwerpen zijn het plot, 
schrijfstijl, perspectief, verhaalopbouw etc. 
Allemaal zaken die ervoor zorgen dat er straks 
een prachtig verhaal uit je pen vloeit. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 19.30 uur
Toegang  €40,- (leden) en €50,- (niet leden)

di 3, 10, 
17 en 24 

mrt

do 5, 12, 
 19 en 26  

mrt



Lezing Ilja Leonard Pfeijffer  
De 85ste Boekenweek staat dit 

jaar in het teken van rebellen 

en dwarsdenkers die hun pen 

gebruiken als wapen tegen de status quo. En 

wie beter uit te nodigen voor een lezing dan 

schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer. Zijn 

nieuwe boek: ‘Grand Hotel Europa’ zal centraal 

staan tijdens deze avond. Een mooie avond voor 

iedereen die de gevestigde orde wel eens wil 

uitdagen en voor fans van Ilja Leonard Pfeijffer.

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 20.00 uur
Toegang  €8,- (leden) en €10,- (niet leden)

Katwijks Boekenbal
Het is tijd om alle Katwijkse 

schrijvers onder één dak te brengen 

voor een echt Katwijks Boekenbal. 

De Boekenweek is hier een goede aanleiding 

voor. Een aantal lokale schrijvers, waaronder Eva 

Burgers, vertellen kort over hun nieuwe boek. 

Het wordt een feestelijke kennismaking met 

allerlei schrijftalenten.

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 20.00 uur
Toegang  €6,- (leden) en €8,- (niet leden)

Filmavond Plus
Wanneer Theodore zijn moeder 

verliest tijdens een bomaanslag 

in het Metropolitan Museum 

of Art verandert zijn leven volledig. Het is de 

aanzet tot een meeslepende reis vol verdriet, 

schuld en verlossing. Tijdens dit alles klampt 

hij zich telkens vast aan een aandenken aan 

die vreselijke dag….een schilderij van een klein 

vogeltje geketend aan zijn stok. Een prachtige 

boekverfilming naar de roman van Donna Tartt.

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 19.30 uur
Toegang  €8,- (leden) en €10,- (niet leden)

Informatiebijeenkomst: 
Start leesclub geschiedenis
Lees je graag boeken met een 

historisch thema, van vroege 

oudheid tot de geschiedenis van de 20ste 

eeuw? Op zaterdag 28 maart organiseren wij 

samen met de landelijke organisatie Senia een 

wo  
18 mrt

ma  
9 mrt

vr  
13 mrt

za  
28 mrt

Credits: Stephan Vanfleteren



za  
4 apr

vr 17 mrt 
en 

za 18 mrt

informatiebijeenkomst voor het oprichten van 

een leesclub geschiedenis. Vind jij het leuk om 

boeken te bespreken met anderen? Kom dan 

vooral naar deze bijeenkomst.  

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 11.00 - 13.00 uur
Toegang  gratis

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

via het internet en verwacht ook dat iedereen 

meedoet. Tijdens deze cursus leer je hoe je 

een DigiD kunt aanvragen en ermee werken. 

Je maakt ook kennis met de websites van de 

digitale overheid en leert wat je er kunt regelen. 

Deze cursus is voor iedereen die al wat ervaring 

heeft met computers en het internet. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang  €15,- voor vier dagdelen

Lezing Jan de Lange over 
de barakken op vliegveld 
Valkenburg
Jan de Lange onthult het voor 

vele onbekende verhaal over het ontstaan van 

het barakkenkamp bij voormalig vliegveld 

Valkenburg.

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis, aanmelden via de website

Spreekuur belastinghulp
Heb je hulp nodig bij het invullen 

van je belastingaangifte? 

Medewerkers van de 

Rechtswinkel in Leiden helpen je er graag 

bij. Aanmelden kan vanaf 17 februari aan de 

balie van Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever. De 

bibliotheekmedewerkers daar vertellen je dan 

precies wat je allemaal mee moet nemen.  

Dit spreekuur is alleen voor hulp bij eenvoudige 

aangiften en niet voor ZZP’ers

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd Vrijdag 17 mrt       13.00 -  17.00 uur
 Zaterdag 18 mrt   10.00 - 13.00 uur
Toegang  gratis

di 31 mrt, 
7, 14 en  
21 apr



Concertlezing Jan Brokken: 
‘De weg naar de vrijheid’
Meesterverteller Jan Brokken en het 

Berlage Saxophone Quartet laten 

horen hoe muziek de onderdrukking te lijf gaat 

in de prachtige voorstelling ‘De weg naar de 

vrijheid’. Het verlangen naar vrijheid kent vele 

vormen en gedaanten. Al komt het vaak neer op 

één ding: mogen worden wie je bent. Over hoe 

beroemde musici op zoek gingen en gaan naar 

vrijheid, soms letterlijk door te vluchten. Een 

aanrader. 

Locatie Hoofdbibliotheek 
Tijd 20.00 uur
Toegang  €10,- (leden) en €12,- (niet leden)

Filmavond
Welke film we deze avond vertonen 

blijft nog even een verrassing, 

maar zeker is dat de gekozen  

film over het thema van de Tweede 

Wereldoorlog gaat.

Locatie Het Dorpshuis, Valkenburg 
Tijd 19.30 uur

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

 

Cursus: Slim omgaan met 
geld
Wil je meer informatie over het 

verstandig omgaan met geld? 

Geef je dan op voor deze korte cursus. In vier 

middagen vertellen we hoe je je financiën op 

orde krijgt of houdt. Tijdens de cursus komen 

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 gegeven door Alex Rademakers van Grip 

op de Knip. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever 
Tijd 13.00 - 15.30 uur
Toegang  gratis (leden) €7,50 (niet leden)

ma 11, 18 
en 25 mei 
en 1 jun

wo  
22 apr

za  
18 apr



Cursus: Slim omgaan met 
je smartphone, Android
Wil je graag weten wat je allemaal 

met je smartphone kunt doen? 

Je leert tijdens deze cursus hoe je veilig om 

kunt gaan met je telefoon, welke apps er zijn 

en hoe je deze kunt downloaden. Handig voor 

iedereen die de smartphone voor meer dingen 

wil gebruiken. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever 
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang  €25,- (leden) en €30,- (niet leden)

Stamboomcafé
De Werkgroep Genealogie komt 

weer naar de bibliotheek. Zij helpen 

iedereen die nieuwsgierig is naar 

zijn/haar geschiedenis en ondersteunen hen in 

de eerste stappen van hun zoektocht. Ervaren 

stamboomonderzoekers wijzen je de weg op 

het internet naar de juiste sites en laten zien 

hoe je handig kunt zoeken. Ze helpen je graag 

verder met het zoeken naar je eigen verborgen 

verleden. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 11.00 - 15.00 uur
Toegang  gratis

Filmavond Plus
Op deze laatste filmavond van het 

seizoen draaien wij een keuzefilm 

die door onze bezoekers zelf wordt 

uitgekozen. Tijdens de filmavond op 22 april 

wordt er gekozen welke film we deze avond 

gaan tonen. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 19.30 uur
Toegang  €8,- (leden) en €10,- (niet leden)

Cursus Word
Wil je leren een nette brief te 

schrijven met Word? Wij bieden 

een driedelige cursus aan waarin 

de basis van het programma wordt behandeld. 

Je leert onder meer netjes een tekst opmaken en 

foto’s invoegen. Er is veel gelegenheid om onder 

begeleiding te oefenen. 

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang  €25,- (leden) en €30,- (niet leden)

Cursus: Slim omgaan met 
je smartphone, iPhone
Wil je graag weten wat je allemaal 

met je smartphone kunt doen? 

Tijdens deze cursus leer je hoe je veilig om kunt 

gaan met je telefoon, welke apps er zijn en hoe 

je deze kunt downloaden. Ook gaan we in op 

het delen en bewerken van foto’s op je telefoon.  

Handig voor iedereen die de smartphone voor 

meer dingen wil gebruiken.

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 09.30 - 11.30 uur
Toegang  €25,- (leden) en €30,- (niet leden)

di 12, 19  
en 26  
mei

za 
16 mei

wo
20 mei

di 2,  
9 en 16 

jun

wo 10, 17 
en 24 jun



digiTaalhuis  
Katwijk
Het digiTaalhuis is een onderdeel van 
Bibliotheek Katwijk. Iedereen die moeite  
heeft met lezen, schrijven of digitale 
vaardigheden is hier welkom. Naast de 
computercursussen die wij geven zijn er ook 
diverse spreekuren een taalactiviteiten waar 
je gratis aan mee kunt doen. Alles wat we 
doen in het digiTaalhuis vindt plaats in de 
Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever. 

Informatiepunt  
Digitale Overheid

Iedereen moet tegenwoordig met de 
computer en internet om kunnen gaan. 
Dit is alleen niet voor iedereen makkelijk. 
Met het Informatiepunt Digitale Overheid 
helpen we mensen bij het digitaal contact 
met de overheid. Je kunt hier vragen stellen 
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 en de hulp is gratis.  

Het Informatiepunt is open op:

Maandag: 13.30 -  15.30 uur
Dinsdag:  10.00 -  12.00 uur 
 13.30 -  16.30 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. Je kunt hier ook komen 
als je hulp nodig hebt bij het zoeken naar 
informatie op het internet. 

Sollicitatiehulp
Op afspraak
Ben je op zoek naar werk of heb je hulp nodig 
bij het schrijven van een sollicitatiebrief 
of CV? Maak dan een afspraak met de 
Sollicitatiehulp in het digiTaalhuis van de 
bibliotheek. Aan de balie maken ze een 
afspraak voor je. 

Digi-taalcoach 
Maandag en woensdag, 13.00 - 16.00 uur
In het digiTaalhuis kun je gratis op de 
computers oefenen met de Nederlandse taal. 
Iedere maandag-, en woensdagmiddag is de 
Digi-taalcoach aanwezig. Hij helpt je met de 
programma’s. Je bent van harte welkom om 
op deze dagen te komen oefenen. Je hoeft 
geen afspraak te maken maar je kunt gewoon 
binnenlopen.   
 
Samen Taal leren

Nieuwscafé
Dinsdag, 12.00 - 13.00 uur
In het nieuwscafé bespreken we het nieuws. 
We lezen een nieuwsbericht op de website 
nieuwsbegrip.nl en gaan dit met elkaar 
bespreken. We maken er opdrachten over 
en spreken, lezen en schrijven over het 
onderwerp van die week. 



Leeskring
Dinsdag, 13.00 - 14.00 uur 
Bij de leeskringen lezen we een eenvoudig boek of 
een tekst uit de Startkrant. Samen met vrijwilligers 
bespreken we waar het over gaat en moeilijke 
woorden worden uitgelegd. We lezen  
in groepen op verschillende niveaus zodat 
iedereen mee kan doen. 

Taalcafé
Dinsdag, 14.00 - 15.00
In het Taalcafé praten we vooral 
Nederlands met elkaar. We geven eerst 
informatie over een onderwerp en 
daarna wordt er in niveaugroepen met 
elkaar over gesproken. Vrijwilligers helpen 
iedereen die beter Nederlands wil leren 
spreken. 

Schrijftafel
Donderdag, 10.30 - 11.30 uur
Bij de schrijftafel oefenen we met Nederlands 
schrijven. Het niveau maakt niet uit, iedereen kan 
meedoen op zijn of haar niveau. In een gezellige sfeer 
oefenen we onder leiding van vrijwilligers.

Overige

VIP (Vrijwilligers Informatie Punt)
Woensdag 13.30 - 15.30 uur
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, of  
zoek je een vrijwilliger? Kom dan naar het  
Vrijwilligers Informatie Punt. Dit spreekuur wordt gehouden 
door medewerkers van het Welzijnskwartier. 

Voorlezen 
Woensdag 15.00 - 16.00 uur
Iedere woensdagmiddag wordt er in de Bibliotheek Hoornes/
Rijnsoever voorgelezen aan kinderen van 2-7 jaar. Na het 
voorlezen gaan we ook nog gezellig knutselen. Ouders  
zijn van harte welkom om gezellig te blijven.



Programma Jeugd
In de bibliotheek kun je terecht voor leuke activiteiten en films en 
tijdens de vakanties is er zelfs nóg meer te doen. Hieronder vind je 
een volledig overzicht van alle jeugdactiviteiten voor dit seizoen. 

Filmmiddag met een 
animatie over de leukste 
huisdieren

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar

Filmmiddag met een leuke 
film over een rondreizend 
circus

Locatie Het Dorpshuis, Valkenburg
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar

Workshop: Lego WeDo 
Robo race 
Tijdens deze superleuke 
workshop gaan we aan de slag 

met het bouwen van een robotje om ze 
vervolgens tegen elkaar te laten racen op een 

zelfgemaakt circuit. Je zult ontdekken dat het 
programmeren van robots helemaal  
niet zo ingewikkeld is.

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  €3,-
Leeftijd vanaf 7 jaar

Cursus: Maak je eigen 
game met Scratch voor 
beginners
Tijdens deze cursus leert Melissa 

Heijmans je de basis van het programmeren 
door je eigen spellen, 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.

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 16.00 uur 
Toegang  €25,- (voor vier middagen)
Leeftijd 9-12 jaar

wo
8 jan

wo
8 jan

wo
15 jan

do 16 en 
23 jan en  

6 en 13 feb

DIGILAB
BIBLIOTHEEK

KATWIJK



22 januari  t/m 1  februari 

Moppereend

NVD: Startfeest Nationale 
Voorleesdagen
We starten de Nationale 
Voorleesdagen met een gezellige 

middag: met voorlezen, schminken en 
spelletjes.

Locatie Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever
Tijd 15.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd peuters en kleuters

NVD: Filmmiddag over 
twee vrienden die op zoek 
gaan naar een schat

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd peuters en kleuters 
 (neem allemaal je knuffel mee)

NVD: Voorstelling door 
kindertheater Kaboem
Een interactieve en muzikale 
voorstelling vol peuter- en 

kleuterliedjes met als titel: ‘Mekkereend’.

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 10.30 uur
Toegang  €4,- (ouder en kind samen)
Leeftijd peuters en kleuters

wo
22 jan

wo
22 jan

za
25 jan



Prentenboek
TopTien!

NVD: Workshop Creakids: 
Prentenboekje maken 
(ouder en kind)
Maak samen met je kind jullie 

eerste eigen boekje. Ter inspiratie lezen we 
vooraf het boekje ‘In de Maneschijn’ waarna 
jullie zelf aan de slag gaan. Reken maar dat je 
met iets leuks naar huis gaat. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 15.00 - 16.30 uur
Toegang  €6,- (ouder en kind samen)
Leeftijd 2-6 jaar

NVD: Muzikaal vertel-
feestje ism Muziekschool 
Katwijk over prentenboek 
van het jaar

Locatie Bibliotheek Valkenburg
Tijd 16.00 uur 
Toegang  gratis
Leeftijd peuters en kleuters

NVD: Muzikaal vertel-
feestje ism Muziekschool 
Katwijk over prentenboek 
van het jaar

Locatie de Burgt, Rijnsburg
Tijd 16.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd peuters en kleuters

NVD: Slotfeestje Nationale 
Voorleesdagen 
Ter afsluiting van de Nationale 
Voorleesdagen organiseren 

we een groot voorleesfeest. Er wordt niet 
alleen voorgelezen, de kinderen kunnen ook 
knutselen, spelletjes spelen en er staat zelfs 
een leuke verkleedkist. Dit wordt zeker een 
gezellige ochtend.

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd peuters en kleuters

Filmmiddag over een 
jongen die bevriend raakt 
met een bijzonder meisje 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd alle leeftijden

Filmmiddag met een 
animatie over de leukste 
huisdieren 

Locatie Het Dorpshuis, Valkenburg
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar
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Cursus Creakids: 
Tekenbende
Hoe teken je eigenlijk haren? Of 
een eenhoorn? En hoe zet je de 

schaduw op de juiste plek? Zou jij dat willen 
leren? Geef je dan op voor deze cursus. Je leert 
er alles over tekenen, schetsen en dierfiguren. 
Het wordt een gezellige tekenbende, met 
tekenboeken als inspiratiebron. Een super 
leuke cursus voor alle kinderen die graag 
tekenen. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 - 15.30 uur
Toegang  €24,- (voor hele cursus)
Leeftijd 4-12 jaar

Workshop Ozobots door Jan 
de Lange
Samen met professor Jan de 
Lange gaan we Ozobotjes 

programmeren. Volg de lijn van je viltstift en 
kijk waar je uitkomt met je Ozobotje. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  €3,-
Leeftijd vanaf 4 jaar

Workshop Green Screen 
Tijdens deze workshop leer 
je jezelf te monteren in een 
prentenboek. We starten met 

het bedenken van een rol in het verhaal. 
Daarna gaan we in twee sessies foto’s maken 
waarna we deze in de prentenboeken gaan 
monteren. Twee superleuke middagen voor 
alle creatievelingen onder ons. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  €7,50 (voor 2 middagen)
Leeftijd vanaf 7 jaar
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VV: Workshop Minecraft: 
Bouw je eigen haven
Tijdens deze populaire workshop 
gaat iedereen een eigen haven 

bouwen. Aan het einde van de workshop mag 
iedereen zijn/haar bouwwerk presenteren.   

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Toegang  €3,- 
Leeftijd 9-14 jaar

VV: Workshop: Maak je 
eigen Dokter Bibberspel
Deze ochtend gaan we onder 
leiding van Melissa Heijmans 

creatief aan de slag met technieken en 
programmeren. Met behulp van MakeyMakey 
en Scratch gaan we een eigen versie maken 
van het hilarische spel Dokter Bibber. Eerst 
gaan we knutselen en daarna aan de slag met 
de computer. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 10.00 - 13.00 uur
Toegang  €7,50
Leeftijd vanaf 8 jaar

Filmmiddag met een leuke 
animatie over een groep 
levend speelgoed
 

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar

Filmmiddag over een 
jongen die bevriend raakt 
met een bijzonder meisje 

Locatie Het Dorpshuis, Valkenburg
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd alle leeftijden

Voorjaarsvakantie
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Workshop Creakids: 
Kakelbont Mozaïek 
Marleen van Creakids neemt 
iedereen mee naar de wondere 

wereld van Pippi Langkous, die samen met 
haar paard en aapje in Villa Kakelbont woont. 
We gaan zelf aan de slag gaan met ons eigen 
kakelbonte kunstwerk. Met steentjes, dopjes, 
schelpen en andere materialen maken we een 
mooi mozaïek. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 15.00 - 16.30 uur
Toegang  €6,-
Leeftijd 4-12 jaar

Workshop: Ontwerpen met 
de vinylsnijder 
Zet je ontwerptalent in want 
we gaan aan de slag met de 

vinylsnijder. Als je wilt kun je een eigen 
kledingstuk meenemen die je met een eigen 
ontwerp kunt pimpen. Maar natuurlijk kun 
je ook een canvas tas van de bibliotheek 
bedrukken met je eigen ontwerpen. En 
uiteraard gaat alles mee naar huis.  

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 - 15.30 uur
Toegang  €5,-
Leeftijd vanaf 9 jaar

Workshop: Python 
avontuur
In deze workshop met Melissa 
Heijmans leer je de basis van het 

schrijven van een code. Dit doen we door aan 
de slag te gaan met Code Combat, een spel 
waarbij je de getypte code moet gebruiken om 
verder te komen in avontuurlijke levels. Python 
is een Engelse programmeertaal dus als je een 
beetje Engels kent is dit handig.

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 13.00 - 15.00 uur
Toegang  €7,50
Leeftijd vanaf 10 jaar
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Workshop: Schelpen en 
spiralen door Jan de Lange
Professor Jan de Lange leert 
de deelnemers creatief en 

wetenschappelijk denken door middel van 
het spelen en onderzoeken van schelpen en 
spiralen. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  €3,-
Leeftijd 5 - 10 jaar

Muziek + gebaren voor 
baby’s en peuters 
‘Muziek + gebaren voor baby’s 
en peuters’ bestaat uit 4 

bijeenkomsten voor (groot)ouders en kindjes 
t/m 4 jaar. We gaan samen zingen, spelen, 
voorlezen en vertellen met gebaren op een 
ongedwongen en ontspannen manier. Dit 
zorgt voor veel plezier en geeft je (klein-)kind 
ook zelfvertrouwen. Met medewerking van 
Muziekschool Katwijk en Marie-Lieve gebaren. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Toegang  €46,- voor vier ochtenden  
 (inschrijven via  
 www.muziekschoolkatwijk.nl)
Leeftijd 9 mnd t/m 2 jaar - 09.15-10.15 uur 
 2 t/m 4 jaar - 10.15-11.15 uur

Filmmiddag over het 
leven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de ogen 
van drie kinderen

 
Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar

Filmmiddag met een leuke 
animatie over een groep 
levend speelgoed 

Locatie Het Dorpshuis, Valkenburg
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar

Workshop Lego 
Mindstorms: Programmeer 
je robot
Tijdens deze workshop gaan we 

aan de slag met Lego Mindstorms. Zie jij het 
zitten om deze robots te programmeren?

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  €7,50 (voor twee middagen)
Leeftijd vanaf 9 jaar

Kindercollege over Vrijheid 
door Dieuwertje Blok
Vrijheid lijkt in onze tijd 
vanzelfsprekend, maar Dieuwertje 

Blok weet door haar familiegeschiedenis dat 
deze waarde zeer kwetsbaar is. Zij deelt in dit 
speciale kindercollege haar visie op vrijheid 
aan de hand van haar 
eigen levensverhaal. 
Haar oma was Joods 
en was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
ook gedwongen 
onder te duiken.

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis (wel aanmelden 
 via de website)
Leeftijd 9-12 jaar
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Meivakantie

MV: Break in box Limes
Een week lang heb je de tijd om in 
de Limes break in box te komen. 
Deelnemers aan deze spannende 

en historische puzzel moeten dit keer een 
veldslag plannen als Romeins of Bataafs team. 
Durf jij het aan? Je kunt alleen meedoen of 
met een groep. Inschrijven? Kijk op de website 
voor meer informatie. 

Locatie Hoofdbibliotheek
Toegang  gratis (wel aanmelden via  
 de website)
Leeftijd vanaf 10 jaar

MV: Workshop Minecraft: 
Bouw een bunker uit de 
Tweede Wereldoorlog
 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Toegang  €3,-
Leeftijd 9-14 jaar

MV: Workshop 3D printen
We gaan aan de slag met de 
3D printer. Ontwerp je eigen 
oorbellen of maak je liever een 

sleutelhanger met je naam erop? Het is jouw 
feestje deze ochtend dus laat je creativiteit 
lekker gaan.
 
Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 10.00 - 11.00 uur
Toegang  €5,-
Leeftijd vanaf 8 jaar

Filmmiddag met een 
leuke animatie over een 
bijzonder pretpark

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar
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Filmmiddag over het 
leven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog door de ogen 
van drie kinderen

Locatie Het Dorpshuis, Valkenburg
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd vanaf 6 jaar

Workshop Creakids: 
Fotolijst van speelgoed 
maken
Wanneer Alice in Wonderland 

terecht komt, is alles anders. Koekjes die je 
laten groeien, een pratend wit konijn en een 
gekke hoedenmaker. In deze workshop ga 
je zelf als kunstenaar aan de slag. Met oud 
speelgoed toveren we een simpel fotolijstje 
om in een gek kunstwerk. Zeker weten dat je 
kamer daarvan opknapt.

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 15.00 - 16.30 uur
Toegang  €6,-
Leeftijd 4-12 jaar

Annie M.G. Schmidt 
middag
Ter ere van de verjaardag van 
Annie M.G. Schmidt organiseren 

wij een superleuke middag. Doe mee aan 
allerlei activiteiten rondom Jip en Janneke, 
Pluk van de Petteflet, Floddertje en nog veel 
meer.  

Locatie Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  gratis
Leeftijd alle leeftijden

Workshop Lego WeDo: 
Roborace
We starten deze workshop met 
het bouwen en programmeren 

van een robotje. Wanneer je het 
programmeren onder de knie hebt, houden we 
een echte race op een eigen gemaakt circuit. 

Locatie Makersplaets in Hoofdbibliotheek
Tijd 14.00 uur
Toegang  €3,-
Leeftijd vanaf 7 jaar
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