
ACTIVITEITEN
PROGRAMMA

2018

7 juli
11.00-15.00

Zomerlezen met Leesbingo 
voor jong en oud
Blijf ook in de zomer lekker lezen en 
lees de bingokaart vol! Bij aanmelding 
op 7 juli krijgt u direct een heerlijk ijsje 
aangeboden door IJsboerderij De Oude 
Deel. Is de bingokaart 26 augustus vol? 
Dan krijgt u een drankje met een 
versnapering. U krijgt 25% korting 
als u op deze dag lid wordt van de 
Bibliotheek Barneveld.

11 juli
9.30-11.30

Walk & Talk
Op zoek naar ander werk? Bezoek deze 
maandelijkse netwerkbijeenkomst en 
wissel (sollicitatie)ervaringen uit met 
andere werkzoekenden en doe inspira-
tie op. Deze keer: LinkedIn-Het nieuwe 
solliciteren door Pieter Koevoets. Hoe 
maak ik een goed account en hoe ga 
ik ermee om? Uiteraard 
wordt u gastvrij ontvan-
gen met koffi e en thee.

Beleef het in de bibliotheek!
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18 +

ALLE
LEEFTIJDEN



Tip! 
In de Bibliotheek 
vindt u ook een 

toeristisch 
informatiepunt

7 september
10.30-12.00

Klik & Tik
Wilt u graag met de computer leren wer-
ken of er wat handiger in worden? Tijdens 
5 bijeenkomsten van 1,5 uur doorloopt u 
individueel en in uw eigen tempo stap 
voor stap het online oefenprogramma en 
het werkboek. 

18 +

Zomerperiode

VakantieBieb
Via de VakantieBieb-app kunt u van 
1 juli t/m 31 augustus eenvoudig heel 
veel boeken meenemen op vakantie 
zonder te hoeven sjouwen. U download 
de app voor smartphone en tablet en 
heeft daarmee toegang tot een ruim 
aanbod e-books voor zowel jeugd als 
voor volwassenen.

18 +

18 +18 +18 +

Boekverkoop
 tijdens OVM!

De Bibliotheek is open tijdens de Oud 
Veluwse Markt op 6 donderdagen in 
juli en augustus. We verkopen in de 
Bibliotheek onze afgeschreven boeken 
en Ons Bedrijf verkoopt leuke produc-
ten op de minimarkt in de Bibliotheek.
Kom gerust even snuffelen en geniet 
bij ons rustig van een heerlijk kopje 
koffi e met een lekkernij!

ALLE
LEEFTIJDEN

ALLE
LEEFTIJDEN
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19 september
15.00-16.00  

Hilarische kindervoorstelling  
‘Over een kleine mol die wil weten wie 
er op zijn kop gepoept heeft’ is een 
slapstickvoorstelling van de makers 
van o.a De Waanzinnige Boomhut van 
13 verdiepingen en is onze openings-
knaller van het Boekstartseizoen. 
Reserveren kan via: 
educatie@bibliotheekbarneveld.nl. 
Kaarten ook te koop aan de balie: 
leden € 5,00 en niet-leden € 7,50

0-6

7 september
13.00-17.00

Beklim de Mount Everest 
met Virtual Reality bril
Zou u heel graag eens de Mount 
Everest beklimmen? Het kan in de 
bibliotheek! Met een Virtual Reality 
bril beleef u de enorme berg alsof u
er zelf bent. 
Kosten: 6-18 jr: € 1 ,00 en 18+: € 2,50

6 + Ook luisterboeken beschikbaar! 

 Kijk op onze website 

          onder E-books

Meer en actuele informatie op www.bibliotheekbarneveld.nl.
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11 september
14.30 - 17.00  

Spreek jij een andere taal?  
Moeilijk te begrijpen teksten in het 
ziekenhuis, op het werk of op school? 
In de Week van de Alfabetisering heb-
ben we het erover tijdens de lezing/
workshop ‘Spreek jij een andere taal? 
die we voor anderstaligen en nieuwe 
Nederlanders organiseren.

18 +
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ACTIVITEITENPROGRAMMA
JULI  AUGUSTUS SEPTEMBER  2018

Datum Tijd Activiteit Leeftijd

7-jul 11.00-15.00 Zomerlezen met start Leesbingo Alle leeftijden

11-jul 9.30 – 11.30 Walk & Talk - Dé koffiepauze voor werkzoekenden-LinkedIn 18+

12-jul 09.00-16.00 Boekenverkoop en minimarkt tijdens Oud Veluwse Markt Alle leeftijden

19-jul 09.00-16.00 Boekenverkoop en minimarkt tijdens Oud Veluwse Markt Alle leeftijden

26-jul 09.00-16.00 Boekenverkoop en minimarkt tijdens Oud Veluwse Markt Alle leeftijden

2-aug 09.00-16.00 Boekenverkoop en minimarkt tijdens Oud Veluwse Markt Alle leeftijden

8-aug 9.30 – 11.30 Walk & Talk - Dé koffiepauze voor werkzoekenden 
- Omgaan met verwachtingen

18+

9-aug 09.00-16.00 Boekenverkoop en minimarkt tijdens Oud Veluwse Markt Alle leeftijden

16-aug 09.00-16.00 Boekenverkoop en minimarkt tijdens Oud Veluwse Markt Alle leeftijden

26-aug 11.00 – 15.00 Afsluiting Leesbingo Alle leeftijden

5-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 1/5 Kootwijkerbroek 18+

7-sep 13.00 – 17.00 Beklim de Mount Everest met Virtual Reality bril 6+

7-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 1/5 18+

11-sep 14.30 – 17.00 Lezing/workshop voor anderstaligen & nieuwe Nederlanders 18+

12-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 2/5 Kootwijkerbroek 18+

12-sep 9.30 – 11.30 Walk & Talk - Dé koffiepauze voor werkzoekenden 
- Info over leer-/werkplekken

18+

14-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 2/5 18+

18-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 3/5 Kootwijkerbroek 18+

19-sep 15.00 - 16.00 Voorstelling 'Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop 
gepoept heeft' 

0-6

21-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 3/5 18+

26-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 4/5 Kootwijkerbroek 18+

28-sep 10.30-12.00 Klik & Tik 4/5 18+

28-sep 14.00-19.00 Walk & Talk - Banenmarkt 18+

03-okt 10.30-12.00 Klik & Tik 5/5 Kootwijkerbroek 18+

05-okt 10.30-12.00 Klik & Tik 5/5 18+

0342  403 483
Nieuwstraat 29, 3771 AS Barneveld

info@bibliotheekbarneveld.nl
www.bibliotheekbarneveld.nl          


