bibliotheek!
Beleef het in de

JAN-FEB-MRT – KLIK&TIK CURSUS – BETER LEREN WERKEN MET DE COMPUTER
8 FEBRUARI – STOELYOGA-OCHTEND GRATIS
29 MAART – VOORLEESFEESTJE KIKKER GRATIS

JANUARI FEBRUARI MAART

ACTIVITEITEN
PROGRAMMA
2019

0-6
GRATIS

23 januari
15.30 – 16.30

EEN GREEP UIT
ONZE ACTIVITEITEN
18 +

Kindervoorstelling

31 januari
19.30 – 22.00

Poëzie

Een huis voor Harry

Dichtersavond

verzorgt Katiuscia Principato een

Barneveld verzorgt tijdens deze Dich-

Tijdens de Nationale Voorleesdagen
muzikale voorstelling naar het prentenboek Een huis voor Harry van Leo
Timmers. De dikke kater Harry blijft
liever binnen, maar als hij gevraagd
wordt om tikkertje te spelen gaat hij
toch naar buiten en raakt de weg kwijt.
Hoe vindt hij de weg terug naar huis?
Reserveren kan via:

Een inspirerende dichter uit gemeente
tersavond een interessante workshop
waarin je tips voor het ultieme gedicht
krijgt. Voor de inwendige mens wordt

VOORJAARSVAKANTIE ACTIVITEITEN
In de voorjaarsvaka
ntie zijn er twee Kinderactiviteiten

in de bieb;
creatief, technisch en leerzaam!

27 februari

8-12

13.30 – 15.00

Makey Makey

Koppel een alledaags voorwerp,
zoals
een banaan, aan op een comput
er en je
kunt er muziek mee maken, of
een letter mee typen. Experimenteer
erop los!

educatie@bibliotheekbarneveld.nl

educatie@bibliotheekbarneveld.nl

18 +

26 maart

19.15 - 22.30

Lifestyle en inspiratieavond
voor vrouwen

Kosten: Gratis

De Stralende vrouwen

Een avond voor en door vrouwen met
een expositie, beauty, woonaccessoires,
een live chat met inspirerende vrouwen en een hapje en een drankje. De
deelnemers krijgen na afloop een mooi

GRATIS

12 februari

1e ronde: 9.15 – 9.45

Workshop

2e ronde: 10.00 – 10.45

Woezel en Pip yogales

Samen met je kind kun je een yogales uitproberen. Woezel en Pip vertellen

0-6

welke yoga-oefening je gaat doen. Kinderyoga helpt onder andere bij

Met jouw 3D-pen breng je je teke
ningen
tot leven. Er komt geen inkt maa
r plastic
uit je pen, dus kun je na afloop
je zelf
getekende 3D voorwerp meenem
en.

gevulde goodiebag mee. Deze activiteit
haakt in op het thema van de Boekenweek ‘Moeder de vrouw’.
Reserveren kan via:
educatie@bibliotheekbarneveld.nl

18 +

maart

Spreekuur Belastingaangifte

Heb je hulp nodig bij het invullen van de

belastingaangifte? Tijdens de spreek-

uren in de Bibliotheek Barneveld word

je geholpen door vrijwilligers en mede-

werkers van Welzijn Barneveld, Sociaal

Juridisch Steunpunt Barneveld en Dia-

conaal Netwerk Barneveld. De exacte

data en tijden van de spreekuren vind
je halverwege januari op onze website
en op die van onze partners.

Kosten: € 7,50 voor leden,
€ 10,- voor niet-leden

bewustwording van de omgeving en helpt te leren ontspannen.
Reserveren kan via: educatie@bibliotheekbarneveld.nl
Kosten: Gratis

6-12

educatie@bibliotheekbarnev
eld.nl
Kosten: € 5,- per deelnemer per
workshop

Kosten: € 5,- voor leden,
€ 7,50 voor niet-leden

13.30 – 15.00

3D-pen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reserveren kan via:

ook gezorgd.
Reserveren kan via:

1 maart

Meer en actuele informatie op www.bibliotheekbarneveld.nl.

ACTIVITEITENPROGRAMMA

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

JANUARI FEBRUARI MAART 2019
Datum

Tijd

Activiteit

Leeftijd

9 jan

9.30 - 11.30

Walk&Talk - Dé koffiepauze voor werkzoekenden

18+

9 jan

14.30 – 16.00

Klik & Tik cursus – Beter leren werken met de computer
(data: 9,16,23,30 jan.& 6 feb.) - Kootwijkerbroek

18+

11 jan

10.30 – 12.00

Klik & Tik cursus – Beter leren werken met de computer
(data: 11,18,25 jan. & 1,8 feb.)

18+

23 jan

15.30 – 16.30

Kindervoorstelling - Een huis voor Harry

0-6

25 jan

11.00 - 12.00

Voorlezen & Knutselen - Een huis voor Harry

0-6

25 jan

14.00 - 15.00

Voorlezen & Knutselen - Een huis voor Harry – Voorthuizen

0-6

25 jan

14.00 - 15.00

Voorlezen & Knutselen - Een huis voor Harry – Kootwijkerbroek

0-6

31 jan

19.30 – 22.00

Poëzieweek – Dichtersavond/workshop dichten

18+

8 feb

8.30 - 10.00
9.45 - 11.00

De maand van de Spiritualiteit – Stoelyoga-ochtend

18+

12 feb

9.15 – 9.45
10.00 – 10.45

Woezel & Pip yogales – yoga voor kind & ouder

0-6

13 feb

9.30 - 11.30

Walk&Talk - Dé koffiepauze voor werkzoekenden

18+

19 feb

19.00 – 21.00

Banenmarkt – lokale/regionale organisaties presenteren hun
aanbod vacatures

18+

20 feb

14.30 – 16.00

Klik & Tik cursus – Beter leren werken met de computer
(data: 20,27 feb. & 6,13,20 mrt.) - Kootwijkerbroek

18+

22 feb

11.00 - 11.30

Voorlezen in de bieb - elke laatste vrijdag van de maand

0-6

27 feb

13.30 – 15.00

Workshop Makey Makey – technisch en creatief met computer en
gebruiksvoorwerpen

8-12

Maart

Tijd nog niet
bekend

Hulp bij belastingaangifte – actuele tijden van het spreekuur
vind je op www.bibliotheekbarneveld.nl

18+

1 mrt

13.30 – 15.00

Workshop 3D-pen – maak je eigen 3D-creaties

6-12

1 mrt

10.30 – 12.00

Klik & Tik cursus – Beter leren werken met de computer
(data: 1,8,15,22,29 mrt.)

18+

13 mrt

9.30 - 11.30

Walk&Talk - Dé koffiepauze voor werkzoekenden

18+

26 mrt

19.15-22.30

Boekenweek ‘De Stralende Vrouwen’ – Een avond voor en door
vrouwen met expositie, lifestyle en veel inspiratie

18+

27 mrt

11.00 – 16.00

Kikker speeltuin – voorlezen, kikkerdril maken en spelen

0-6

29 mrt

11.00 – 12.00

Voorleesfeestje Kikker – voorlezen en knutselen

0-6

29 mrt

14.00 – 15.00

Voorleesfeestje Kikker – voorlezen en knutselen - Voorthuizen

0-6

29 mrt

14.00 – 15.00

Voorleesfeestje Kikker – voorlezen en knutselen - Kootwijkerbroek

0-6

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

