
Agenda 
voorjaar 2017
februari t/m mei

Activiteiten 
voor jong 
en oud!



Welkom
Ook in 2017 hebben we weer ons best gedaan je 
een mooi aanbod te presenteren. Voor iedereen 
is er wat te doen, van de Bieb Bruist avonden tot 
taalspreekuren en workshops om digitaal uit de 
voeten te kunnen.

De bibliotheek maakt je rijker!

Februari
Deze maand zijn we lokaal weer goed vertegenwoor-
digd met de Grote IJmuiden quiz, schrijf je in met je 
team en win die enorme beker.

Maart
Op 15 maart zijn de landelijke verkiezingen. Praat je  
die avond ook mee over wat de verkiezingsuitslagen 
voor een uitwerking hebben op de lokale politiek?

Apri
In april kan je als ondernemer alles te weten komen 
over hoe je sociale media voor je bedrijf kan laten  
werken met de Social Media Bootcamp. 

Mei
Opgeruimd het voorjaar in!? Wil je meer weten over 
breien en haken? Kom dan naar de inloopspreekuren 
van ‘opruimen is (g)een kunst’ en ‘het brei- en haakcafe’. 

Dit is natuurlijk slechts een selectie. Blader snel  
verder om te kijken wat er nog meer te beleven valt 
in je bibliotheek. 

Exposities
In de Centrale Bibliotheek zijn wisselende exposities te 
bezichtigen tijdens de openingsuren. Wil je zelf eens 
exposeren? Laat het ons weten! Kijk voor meer info op 
bibliotheekvelsen.nl/exposities

Februari : Annemarieke Faulkner 
Maart : Anouk van Marsbergen
April : Eindexamenwerk Vellesan College

Centrale Bibliotheek IJmuiden | tijdens openingstijden



Oproep vrijwilligers!
De bibliotheek is altijd op zoek  naar vrijwilligers 
die een bijdrage willen leveren aan het uitbreiden 
en verbeteren van onze dienstverlening. 

Vrijwilliger Leescafé
Voor ons leescafé zoeken wij met spoed mensen die 
graag werken in de horeca. Heb je affiniteit met de 
horeca en lijkt het je leuk om mee te draaien in ons 
leescafé? Sinds jaar en dag is het leescafé een feit in  
de bibliotheek en we kunnen het ook niet meer weg-
denken. Daarom zijn wij op zoek naar jou! 

Vrijwilliger Boekenpret
Lijkt het je leuk om met kleine kinderen (0-3) en  
hun (groot)ouders op ontdekkingstocht te gaan in de 
boekenjungle van Bibliotheek Velsen? Dan zoeken  
wij jou voor onze voorleesactiviteit Boekenpret. 

Als vrijwilliger bij de bibliotheek ontvang je van ons:
•  Gratis Lekker Lezen abonnement
•  Vergoeding van onkosten
• Eindejaar attentie

Wil je je opgeven als vrijwilliger van Bibliotheek Velsen?  
Doe dat door een mail te sturen aan: 
ivanrooijen@bibliotheekvelsen.nl  
of bel met 0255 52 53 53. 
Voor de volledige omschrijving en actuele vacatures 
verwijzen we je naar de website: 
www.bibliotheekvelsen.nl/vacatures

Als je (tijdelijk) gebonden bent aan huis en niet  
makkelijk naar de bibliotheek kan, komen wij bij je op 
bezoek, ongeacht je leeftijd. Samen met Len ga je op 
zoek naar je favoriete schrijver, tijdschrift of luister-
boek. Eens in de drie weken komt Len langs om de 
materialen om te ruilen. 

Zou je gebruik willen maken van deze service,  
stuur dan een mail naar info@bibliotheekvelsen.nl  
of bel 0255 52 53 53. 

Boek aan Huis
service

oproep



Vrijdag 13 jan | 27 jan| 10 feb | 10 mrt | 24 mrt |  
7 apr | 21 apr
Boekenpret
Spelen met boekjes en taal, dat is pas echt leuk!  
Bij Boekenpret lezen we voor en krijg je advies over 
voorlezen aan je baby of dreumes. Gezellige boeken-
tijd voor kleintjes en (groot)ouders.

Centrale Bibliotheek | 10:00 - 10:45 uur |  
kids 0 t/m 3 jaar | deelname gratis

Woensdag 11 jan | 25 jan | 8 feb | 8 mrt | 22 mrt |  
5 apr | 19 apr 
Voorleesfeest
Ga mee op avontuur in de magische wereld van  
het Voorleesfeest! Samen gaan we lezen, ontdekken,  
spelen en boekjes zoeken in de bieb. 

Centrale Bibliotheek | 13:30 - 14:30 uur |  
kids 4 t/m 6 jaar | deelname gratis

Maandag 9 jan | 30 jan | 13 mrt | 3 apr 
Verhaalkabaal
Tijdens Verhaalkabaal is de biebvloer van jou!  
Samen luisteren we naar een tof verhaal. Daarna gaan 
we op zoek en vinden we leuke boeken die je thuis kunt 
lezen, óók als je nog niet zo makkelijk leest. Hopelijk 
zien we je elke drie weken terug bij Verhaalkabaal, dan 
kan je gelijk je boeken ruilen! 

Centrale Bibliotheek | 15:30 - 17:00 uur | kids 7+ |  
deelname gratis

GRATIS Abonnement voor kiDS t/m 17 jaar
Wist je dat alle kinderen van Velsen gratis lid 
kunnen worden van de bieb? 

Met een abonnement leen je gratis boeken en tijd-
schriften en voor een paar euro dvd’s en blu-rays.  
Ook leuk: Wifi in de bieb is voor iedereen gratis.

Kids 0-12
jaar

DOE
MEE!

t/m 17 jaar

LEEN JE GRATIS 

BOEKEN EN  

TIJDSCHRIFTEN



Op afspraak
Happy Homework
Happy Homework verzorgt professionele educatieve 
begeleiding voor kinderen uit het basis- en voortgezet 
onderwijs. Wil je meer weten of een afspraak maken: 
info@happyhomework.nl of bel met 06 51 19 68 35 
of kijk op happyhomework.nl

Centrale Bibliotheek en Bibliotheek Velserbroek |
op afspraak | voor leerlingen van 6 - 18 jaar

Woensdag 15 februari 
Workshop: ‘Leren Luisteren’
Wil jij tips over hoe je om kunt gaan met gedrag  
als niet luisteren. Wil je grenzen leren stellen en je 
kinderen leren mee te werken? Dan is deze workshop 
iets voor jou! 

Centrale Bibliotheek | 19:30 - 21:30 uur | gratis |  
inschrijven via de website

Woensdag 12 april
Lezing: Opvoeden tot zelfvertrouwen
Tijdens deze lezing geeft Esther Vromans je handreik-
ingen hoe je het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid  
bij kinderen kan stimuleren.

Centrale Bibliotheek | 19.30 - 21:30 uur | gratis |  
inschrijven via de website

BoekenwurmEN 
Naam : Maerle en Nova
Leeftijd : beide 9 jaar
School : Franciscusschool, groep 6 

De favoriete boeken van Maerle zijn die van  
Francine Oomen omdat ik mij dan afvraag: kan ik 
dat allemaal ook? De boeken heb ik eerst gelezen en 
daarna de serie op televisie gekeken. Vond ik heel 
goed gemaakt. Het favoriete boek van Nova is de 
serie: Het leven van een loser. Als wij samen in de 
bieb komen, lezen wij de Tina en stripboeken zoals 
Donald Duck, Jan Jans en de kinderen en de Penny 
vinden wij ook leuk. Deze lezen wij dan in die leuke 
grote oranje stoelen want die zitten zo lekker.

Ook zijn we met school naar de bieb gegaan om 
bijv. te knutselen. Dat vonden wij heel erg leuk. 
Wel vinden wij het jammer dat we niet 
meer naar de theater-
voorstelling van de 
Kinderboekenweek 
gaan nu wij in groep 6 
zitten. Wij hopen dat 
de bieb wel blijft want 
ik vind de sfeer gezellig 
en dat ik samen met 
mijn vriendin werd 
geïnterviewd vond 
ik wel cool.

voorouders



De Bieb Bruist!
Workshops, lezingen & meer

Ga eens een avondje uit bij Bibliotheek Velsen! 
Elke maand organiseren wij een bruisende avond 
met workshops, lezingen en presentaties in de  
bibliotheek in IJmuiden. Leden kopen hun kaartjes 
bovendien met extra korting! 

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 19:30 - 21:30 uur | 
inschrijven via de website

Woensdag 15 februari

De Grote IJmuiden Quiz € 4,50 p.p. 
Ook dit jaar weer: de de Grote IJmuiden quiz! Maak  
samen met je team kans op die felbegeerde beker!  
Is je team goed op de hoogte? Dan is dit jullie kans!  
Nel Luiken test de deelnemende teams op hun kennis 
van de geografie, geschiedenis, muziek en actualiteit  
van IJmuiden. Bedenk een mooie naam voor je team  
en geef je op via de website.

Workshop ‘Leren Luisteren’  gratis
Wil jij tips over hoe je om kunt gaan met gedrag  
als niet luisteren. Wil je grenzen leren stellen en je 
kinderen leren mee te werken? Dan is deze workshop 
iets voor jou!

Woensdag 15 maart

Lezing Archeologische werkgroep gratis
Onder onze voetsporen zit een schatrijk archief van  
een eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. Voormalig 
gemeentearcheoloog Wim Bosman vertelt uitgebreid 
over dit bodemarchief, de landschappen, de bewoners 
en de verborgen schatten. 

‘Avondje uit 
in de bieb’



Alsjeblieft! Gratis kopje koffie of thee
Schrijf je vooraf in via bibliotheekvelsen.nl 
en krijg op vertoon van je ticket eenmalig een 
kopje koffie of thee cadeau! 

In de ban van de verkiezingen   gratis
Woensdag 15 maart staat in het teken van de landelijke 
verkiezingen. Samen met een aantal kopstukken  
analyseren we de uitslagen. Wat betekent dat voor  
de lokale partijen? Opinies en meningen worden 
tijdens de verkiezingsbijeenkomst gedeeld met elkaar. 
Samen met RTV Seaport organiseert de bieb ‘Velsen  
in de ban van de verkiezingen’!

Wil je de deze avond bijwonen schrijf je dan in via  
onze website. 

Woensdag 12 april

 € 10,00 | € 12,50  
Online Bootcamp voor ondernemers
Altijd al willen weten hoe je effectief diverse sociale  
media kanalen kunt inzetten in je online marketing?  
Wat is SEO en SEA? Kan ik ook bloggen of vloggen?
Kom dan naar de Social Media Bootcamp voor  
ondernemers en leer hoe jij online je bedrijf tot een 
succes kan maken!

  
Workshop: DIABOLO  € 10,00 | € 12,50 
(van DROMEND naar ONDERNEMEND)
Heb je ook nog een idee in de kast liggen en zeg je 
tegen je zelf; ooit ga ik. Je krijgt handvatten om je idee/
wens nu in gang te zetten. Hoe mooi is het om daar 
mee aan de slag te gaan! Gun jezelf een andere blik en 
je zult ervaren, dat als je iets anders doet, je ook iets 
anders krijgt. Verras je zelf!

In gesprek met boswachter gratis 
Joop Doornbosch
Ruim dertig jaar is deze geboren en getogen Velsenaar 
boswachter geweest in de duinen. Hij kent elk plekje 
en menig persoon kent hem. Verhalen en ervaringen te 
over. In gesprek met de boswachter komen de verhalen 
over de duinen tot leven!

Lezing: Opvoeden tot  gratis 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
Zelfzekere, competente kinderen opvoeden: als ouder 
kies je zelf welke waarden, vaardigheden en gedrag dat 
je wil aanmoedigen bij je kinderen. Tijdens deze lezing 
geeft Esther Vromans je handreikingen over hoe je dat 
kan stimuleren bij je eigen kinderen.



Computer & Internet
Maak jezelf digitaal

Elke maandag 
Klik & tik inloopspreekuur
Wil je oefenen met de computer? Tijdens dit gratis  
inloopspreekuur ga je op een rustige manier aan de 
slag met muis, toetsenbord, internet en e-mail. Een 
mooie opstap naar de cursus Digisterker: werken met 
de e-overheid. 

Vanaf maandag 9 januari elke maandag in de  
Centrale Bibliotheek!

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 11:00 - 12:00 uur | gratis 

Woensdag 1 feb | 1 maart | 5 april 
Vrijdag 17 feb | 17 maart | 21 april | 19 mei
De digitale bieb 
Heb je vragen over de digitale dienstverlening van de 
bieb? Zoals Mijn Menu, e-books of al onze handige 
apps. Loop dan binnen bij dit digitale inloopspreekuur!

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 10:00 - 11:00 | gratis

Woensdag 12 april 
Bootcamp: social media voor ondernemers
Altijd al willen weten hoe je effectief diverse social  
media kanalen kunt inzetten in je online marketing?  
Wat is SEO en SEA? Kom naar de Social Media  
Bootcamp voor ondernemers en leer hoe jij online  
je bedrijf tot een succes kunt maken!
                        
Centrale Bibliotheek IJmuiden | 19:30 - 21:30 | gratis

Maandag 20 febr | 20 maart | 10 april | 15 mei
Internetbankieren met de Rabobank
Zelf je bankzaken regelen is ideaal! In deze workshop 
maak je samen met een ervaren adviseur allerlei praktijk- 
oefeningen en leer je alles over internetbankieren.

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 9:30 - 11:30 | gratis

Start bij voldoende aanmeldingen
Digisterker: werken met de e-overheid
Leer in vier lessen omgaan met de digitale overheid! 
Samen met andere cursisten ga je aan de slag met  
DigiD en het gebruik van persoonlijke omgevingen, 
zoals MijnOverheid. Na afloop van de cursus ontvang 
je een officieel certificaat. 
 
Ga naar onze website voor meer informatie  
of schrijf je in door een mail te sturen naar 
pvanravesteijn@bibliotheekvelsen.nl

Centrale Bibliotheek IJmuiden | e 10,- per cursus 

inloop

inloop



Taalvaardigheden
Werken aan de Nederlandse taal  

Elke vrijdag
Praathuis 
Elke vrijdag is er een Praathuis bijeenkomst. In samen-
werking met Welzijn Velsen organiseert de bibliotheek 
het Praathuis. Samen met andere mensen oefen je op 
een leuke manier de Nederlandse taal spreken.  
Vrijwilligers en taalmaatjes zijn ook van harte welkom!

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 10:00 - 12:00 | e 1,-

Elke dinsdag & donderdag 
Taalspreekuur
Dit inloopspreekuur is voor volwassenen die willen 
weten waar ze Nederlands kunnen leren of waar ze 
hun kennis van de taal kunnen verbeteren. Krijg gratis 
advies van onze medewerkers!

Centrale Bibliotheek IJmuiden | dinsdag 15:00 - 17:00 | 
donderdag 10:00 - 12:00 | gratis

Donderdag 30 maart
Bijeenkomst voor Nieuwe Nederlanders
Bibliotheek Velsen organiseert weer een gezellige  
bijeenkomst voor nieuwkomers in Nederland.  
Thema: muziek uit jouw land. Wil je iets vertellen?  
Wil je muziek laten horen uit jouw land? Wil je wat  
trakteren? Graag! Wij zorgen voor koffie en thee.

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 10:00 - 12:00 | gratis

Leesclub: verbeter je taal met een verhaal
Leer je Nederlands of wil je je Nederlands verbeteren? 
Meld je dan aan bij één van onze leesclubs. Je werkt 
aan je woordenschat en je deelt een mooi, leuk of 
spannend verhaal met elkaar.
Wil je mee doen? Stuur een mail naar Marijke  
Veenenbos, mveenenbos@bibliotheekvelsen.nl  
of bel met 0255 52 53 53.

gratis

Oproep: Digisterker docenten
Heb je affiniteit met computers en vind je het leuk  
om mensen wat bij te brengen? Geef je dan op als  
(vrijwillige) docent voor Digisterker en ontvang o.a.  
een gratis lidmaatschap van de bieb.

Oproep: Leesclub begeleider
Lijkt het je leuk om mensen op een speelse manier te 
helpen bij het leren van de Nederlandse taal door middel 
van het begeleiden van een leesclubje? Geef je dan op 
als (vrijwillige) begeleider van één van onze leesclubs 
en krijg een gratis lidmaatschap van de bieb. 

Meld je aan bij Ingrid van Rooijen, 
ivanrooijen@bibliotheekvelsen.nl 
of bel met 0255 52 53 53. 

oproep



Nog meer te doen
Gratis terugkerende activiteiten

Donderdag 5 januari | 2 februari | 2 maart | 6 april
Juridisch inloopspreekuur
Van een probleem met de buren, een arbeidsconflict  
tot problematische schulden en een echtscheiding.  
De Klerk & Rozemeijer Advocaten helpen je graag  
verder met gratis advies.

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 16:00 - 18:00

Dinsdag en donderdag
Visio inloopspreekuur
Heb jij te maken met slechtziendheid en ondervind je 
hiervan hinder in het dagelijks leven? Of ken je iemand 
die hier last van heeft? Visio helpt je verder tijdens dit 
gratis inloopspreekuur in de Centrale Bibliotheek of in 
Bibliotheek Velserbroek!

Centrale Bibliotheek IJmuiden | Dinsdag 10 jan | 14 febr | 
14 mrt | 11 apr | 9 mei | 13 juni | 14:00 - 16:00 

Bibliotheek Velserbroek | Donderdag 12 jan | 9 febr |  
9 mrt | 6 apr | 4 mei | 1 juni | 10:30 - 12:00

Woensdag en donderdag
Koffie-ochtend
Welzijn Velserbroek en het Sociaal Wijkteam organi-
seren elke week en maand een koffie-ochtend in de 
bibliotheek. Een gezellige bijeenkomst met aanspre-
kende thema’s!

Centrale Bibliotheek IJmuiden | elke maand op  
woensdag | 11 jan | 1 feb | 1 mrt | 5 apr | 3 mei |  
7 juni | 10:30 - 12:00 

Bibliotheek Velserbroek | elke donderdag vanaf  
12 januari | 10:30 - 12:00

Dinsdag 17 januari | 14 maart | 9 mei 
Alzheimer Café

Voor mensen met dementie, hun partners, familieleden 
en belangstellenden. Thema’s in 2017 zijn het levens-
testament, zorg om een partner, hoe is het met de  
mantelzorger en de wondere wereld van dementie. 

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 19:00 - 21:00



Dinsdag 7 februari | 7 maart | 11 april | 
9 mei | 6 juni
Brei- en haakcafé

Wil je meer weten over breien en haken? Kun je hulp 
gebruiken bij jouw project? Pamela van LutkeKitsch 
helpt en beantwoordt alle vragen! Neem jouw werk 
mee en schuif gezellig aan in IJmuiden of in  
Velserbroek.

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 10:00 - 12:00 
Bibliotheek Velserbroek | 13:00 - 15:00

Donderdag 9 februari | 9 maart |  
13 april | 11 mei
Lezing en spreekuren over  
Hospice De Heideberg - Velsen
Te horen krijgen dat je niet meer beter wordt, is een 
schok. Zowel voor de mensen om wie het gaat als voor 
hun dierbaren. Hoe kan het hospice helpen deze laatste 
levensfase zo aangenaam mogelijk te maken. 
 
Op donderdag 9 februari belicht Annemiek de Winter, 
coördinator van Hospice De Heideberg, de mogelijk-
heden van palliatieve zorg in de gemeente Velsen. 

Vanaf 9 maart is het mogelijk om tijdens het inloop-
spreekuur vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen.

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 10:00 - 11:00

Vrijdag 10 februari | 10 maart | 7 april
Opruimen is (g)een kunst
Heb jij last van chaos in huis en hoofd en wil je  
meer ruimte en overzicht? Tijdens dit gratis inloop-
spreekuur kun je bij Martine terecht voor al je  
vragen over opruimen. 

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 11:00 - 12:00

Dinsdag 7 maart | vrijdag 12 mei 
Wegwijs in de bieb
Kijk eens met andere ogen naar de bieb! 
Tijdens deze gratis rondleiding leer je alles over de 
bibliotheek, van Mijn Menu tot het vinden van je  
favoriete boek. Laat je wegwijs maken in de bieb  
en schrijf je in via de website.

Centrale Bibliotheek IJmuiden | 9:00 - 11:00

nieuw

schrijfje in



Centrale Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16 | 1971 EP IJmuiden
0255 52 53 53
info@bibliotheekvelsen.nl

Openingstijden
Ma t/m vr  09:00 - 18:00 uur
Ma t/m vr  09:00 - 12:00 uur self-service
Zaterdag  10:00 - 17:00 uur
 
Leescafé Dudok
Ma t/m za  11:00 - 16:00 uur

Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476 | 1991 RH Velserbroek
023 538 19 01
info@bibliotheekvelsen.nl

Openingstijden
Ma t/m vr 10:00 - 17:00 uur
Ma t/m vr 10:00 - 12:00 uur self-service
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Openingstijden feestdagen
2e Paasdag (17 april) gesloten
Koningsdag (27 april) gesloten
Hemelvaartsdag (25 mei)  gesloten
2e Pinksterdag (5 juni)  gesloten

Uitleenpunten
Bibliotheek Velsen heeft op verschillende locaties uit-
leenpunten. Bel of kijk op onze website voor adressen 
en openingstijden.

Volg Bibliotheek Velsen op: 
 
 bibliotheekvelsen.nl

 Facebook.com/bibliotheekvelsen

 @BiebVelsen


