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10 JULI – WALK&TALK – HAAL HET BESTE UIT JEZELF GRATIS

26 JULI – VOORLEESOCHTEND – UIT HET BOEK ‘DAT BEN JIJ KIKI’ GRATIS

11-13 SEP – SPROOKJESBINGO – BARNEVELD, VOORTHUIZEN & KOOTWIJKERBROEK GRATIS

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER

ACTIVITEITEN
PROGRAMMA
2019

18 +

18 juli t/m 22 augustus
Op iedere donderdag tijdens de OVM

Masterclass

Koffie, gebak & lunch in de Bieb tijdens de OVM
Even behoefte aan een rustig en koel plekje om een

kopje koffie te drinken of te lunchen tijdens je bezoek
aan de Oud Veluwse Markt?

In de Bieb ben je van harte welkom! Verzorgd door:

1 juli t/m 31 augustus
Gratis e-books lenen via
www.vakantiebieb.nl

8-12

ZOMERVAKANTIEACTIVITEIT

24-25 juli
19.00 – 8.30

14 augustus
GRATIS

9.30 – 11.30

Dé koffiepauze voor werkzoekenden

Walk&Talk

Tijdens de Walk&Talk bijeenkomsten
krijg je volop inspiratie, om (ander)
werk te vinden. Op deze dag spreekt
Eric van der Wal van Id-plein over ‘zin
in je werk’ maar vooral zingeving in je
werk. Als werk en zingeving in balans
zijn, heb je de ultieme baan te pakken.
Ontdek wat jou zingeving biedt en welk
werk bij jou past. Kijk ook naar de andere Walk&Talk-bijeenkomsten op iedere
tweede woensdag van de maand.
Kosten: Gratis

18 +

LOGEREN IN DE BIEB
Neem je matje, slaapzak en pyjama
mee en kom gezellig logeren in de
Bieb! We gaan spelletjes doen, knutselen, filmpjes kijken of een boek lezen. Je
kunt ook een workshop verhaal schrijven volgen in de stijl van ‘Dagboek van
een loser’. En daarna zoek je een lekker
slaapplekje op in de Bieb. ’s Ochtends
na een lekker ontbijtje mogen je ouders je weer ophalen. Kom je ook?
Kosten: € 5,- (snacks, drinken en ontbijt
zitten bij de prijs inbegrepen)

EEN GREEP UIT
ONZE ACTIVITEITEN
18 +

SPROOKJESBINGO
11 sep: in Barneveld

17 september

Cursus Digisterker

GRATIS

12 sep: in Voorthuizen

13 sep: in Kootwijkerbroek

10.00 - 12.00

Leren werken met de
digitale overheid

6-10

Vind je het lastig om overheidszaken,
zoals het aanvragen van toeslagen,
via internet te regelen? Volg dan deze
cursus van 5 bijeenkomsten (iedere
dinsdag t/m 15 oktober). Basiskennis
van de computer is wel vereist.
Kosten: Gratis

Wanneer u door ziekte of handicap

GRATIS

niet in de gelegenheid bent een bezoek te brengen aan de Bibliotheek,
biedt de service Boek aan Huis uitkomst. Wij komen gewoon naar u!
Voor meer informatie: (0342) 403 483
of info@bibliotheekbarneveld.nl

18 juli t/m 22 augustus
Boekenverkoop

Alle leeftijden

9.30 – 17.00

Er zijn weer een heleboel ‘afgeschreven’ boeken te koop deze zomer voor jong &
oud. Kom lekker snuffelen in de Bibliotheek tijdens de Oud Veluwse Markt.

Kosten: € 0,50 kinderboek, € 1,- boek volwassene, € 5,- voor een hele doos boeken

Let op: alleen met contant geld te betalen.

Meer en actuele informatie op www.bibliotheekbarneveld.nl.

ACTIVITEITENPROGRAMMA

Kijk voor actuele/meer informatie op www.bibliotheekbarneveld.nl

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2019
Datum

Tijd

Activiteit

Leeftijd

10 juli

9.30 – 11.30

Walk&Talk – Dé koffiepauze voor werkzoekenden Thema: Bereik je
doelstellingen door trainer & auteur Sheila Kroes

18+

18 juli
t/m
22 aug

10.00 – 14.00

Koffie & Gebak en Lunchgerechten tijdens de Oud Veluwse Markt in de
Bibliotheek Barneveld, verzorgd door Elke Lunchroom

Alle

18 juli

9.30 – 17.00

Boekenverkoop in de Bibliotheek tijdens Oud Veluwse Markt

Alle

24 -25
juli

19.00 – 8.30

Logeren in de Bieb – spelletje spelen, knutselen, filmpje kijken, boekje
lezen èn slapen en ontbijten in de Bibliotheek

8-12

25 juli

9.30 – 17.00

Boekenverkoop in de Bibliotheek tijdens Oud Veluwse Markt

Alle

26 juli

10.00 – 10.30

Voorleesochtend - Uit het boek ‘Dat ben jij Kiki’

0-6

1 aug

9.30 – 17.00

Boekenverkoop in de Bibliotheek tijdens Oud Veluwse Markt

Alle

8 aug

9.30 – 17.00

Boekenverkoop in de Bibliotheek tijdens Oud Veluwse Markt

Alle

14 aug

9.30 – 11.30

Walk&Talk – Dé koffiepauze voor werkzoekenden Thema: Zin in je
werk - informatie en tips over loopbaan- of een re-integratietraject

18+

15 aug

9.30 – 17.00

Boekenverkoop in de Bibliotheek tijdens Oud Veluwse Markt

Alle

22 aug

9.30 – 17.00

Boekenverkoop in de Bibliotheek tijdens Oud Veluwse Markt

Alle

30 aug

10.00 – 10. 30

Voorleesochtend – Uit het boek ‘Ik wil de maan’

0-6

9 t/m
13 sep

ntb

Diverse activiteiten in ‘Week van de Alfabetisering’ voor samenwerkingspartners van Taalhuis Barneveld en andere geïnteresseerden

18+

11 sep

9.30 – 11.30

Walk&Talk – Dé koffiepauze voor werkzoekenden Thema: de DISC-methode, wat is jouw persoonlijke stijl?

18+

11 sep

14.30 – 16.00

Start cursus Klik & Tik – leren werken met de computer (11, 18, 25 sept, 2
& 9 okt) – Kootwijkerbroek

18+

11 sep

15.00 – 16.00

Sprookjesbingo – Luister goed naar het sprookje en streep de genoemde getallen en/of cijfers weg op je bingokaart - Barneveld

6-10

12 sep

15.30 – 16.30

Sprookjesbingo – Luister goed naar het sprookje en streep de genoemde getallen en/of cijfers weg op je bingokaart – Voorthuizen

6-10

13 sep

15.30 – 16.30

Sprookjesbingo – Luister goed naar het sprookje en streep de genoemde getallen en/of cijfers weg op je bingokaart – Kootwijkerbroek

6-10

17 sep

10.00 – 12.00

Start Digisterker cursus, leren omgaan met de digitale overheid (17 &
24 sep, 1, 8 & 15 oktober)

18+

27 sep

10.00 – 10.30

Voorleesochtend – Uit het boek ‘Kleine muis zoekt een huis’

0-6

0342 403 483
Nieuwstraat 29, 3771 AS Barneveld
info@bibliotheekbarneveld.nl

