ACTIVITEITEN
AGENDA
jan t/m jun 2020

Zoveel te beleven
in de Bibliotheek

bibliotheekvelsen.nl

Velsen

WELKOM
In de maanden januari tot en met juni heeft
de Bibliotheek Velsen weer een gevarieerd
aanbod van verschillende activiteiten,
lezingen, cursussen en workshops. Het jaar
van 75 jaar vrijheid zal als thema als een
rode draad door de geboden activiteiten
heen lopen. Laat je verrassen door een
interessante lezing, een spannende
expositie of een gezellig voorleesfeest.
Wij zien je graag terug in de Bibliotheek!
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LID WORDEN
Bibliotheek Velsen heeft verschillende
abonnementen zodat je kunt kiezen voor
een lidmaatschap dat het beste bij je past.

Volwassenen
Eindeloos Genieten (€ 6,30 p.m.)
Met dit uitgebreide en boetevrije abonnement
kun je 12 boeken of tijdschriften lenen en mag
je ze 6 weken thuis houden. Ook leen je gratis
6 multimedia en het reserveren van materialen
is gratis. Voor € 1,- per maand kun je een
Meeleespas afsluiten voor je huisgenoot.
Lekker Lezen (€ 4,00 p.m.)
Dit is het ideale abonnement als je aan 6
boeken of tijdschriften gedurende 4 weken
genoeg hebt. Multimedia leen je voor € 2,- per
2 weken en het reserveren van materialen kost
€ 1,- . Voor € 1,- per maand kun je een
Meeleespas afsluiten voor je huisgenoot.

Jeugd (tot 18 jaar)
Eindeloos Genieten (€ 2,25 p.m.)
Met dit uitgebreide en boetevrije abonnement
kun je 12 boeken of tijdschriften lenen en mag
je ze 6 weken thuis houden. Ook leen je gratis
6 multimedia en het reserveren van materialen
is gratis.
Jeugd (gratis)
Dit is het ideale abonnement als je aan 6
boeken of tijdschriften gedurende 4 weken
genoeg hebt. Multimedia leen je voor € 2,- per
2 weken.

Voorwaarden

Op de website www.bibliotheekvelsen.nl kun je de
complete leenvoorwaarden nalezen.

Word nu lid en lees de eerste
maand GRATIS. Tegen inlevering
van deze bon ontvang je bij de
aanschaf van een nieuw
abonnement, de eerste maand
CADEAU!
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JEUGD
Voor alle leeftijden hebben we passende
activiteiten in de bibliotheek om het
leesplezier te bevorderen en een leuke tijd te
beleven.

Boekstartpret

Voor kinderen van 0-3 jaar
De wereld ontdekken: je kleintje is er maar druk mee.
Samen een boekje lezen is dan een fijn rustmoment
op de dag. Voorlezen is ook goed voor de taalontwikkeling: kinderen die als baby zijn voorgelezen zijn later beter in taal. Je kunt er dus niet
vroeg genoeg mee beginnen. In de bibliotheek lezen
we ook graag voor aan onze allerkleinste lezertjes.
Kom samen luisteren, doe mee en krijg direct advies
over voorlezen.
IJmuiden | 31 jan, 28 feb, 27 mrt, 24 apr & 29 mei
Velserbroek | 14 feb, 13 mrt, 10 apr & 8 mei
10.00 – 10.45 uur | vrijdag | gratis

Voorleesfeest

Voor kinderen van 4-6 jaar
Kruip lekker op een zitzak en laat je meevoeren in de
wondere wereld van een mooi verhaal. Na het
voorlezen doen we een leuke activiteit in het thema
van het boek. Ook gaan we samen op zoek naar
boeken in de bieb. Op de woensdagmiddag om de
week in de bibliotheek in Velserbroek en IJmuiden.
Kijk voor het actuele boek van de week op de website.
IJmuiden | 15 & 29 jan, 12 & 26 feb, 11 & 25 mrt, 8 & 22 apr , 6 mei
Velserbroek | 22 jan, 5 & 19 feb, 4 & 18 mrt, 1, 15 & 29 apr
14:30 - 15:30 uur | woensdag | gratis
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Verhaalkabaal

Voor kinderen vanaf 7 jaar
Tijdens Verhaalkabaal is de biebvloer van jou!
Samen luisteren we naar een mooi, griezelig of
spannend verhaal. Daarna gaan we op zoek en
vinden we leuke boeken die je thuis kunt lezen,
óók als je nog niet zo makkelijk leest. We sluiten af
met een leuke activiteit in het thema van het boek.
Check de site voor informatie over het boek en de
activiteit. www.bibliotheekvelsen.nl Hopelijk zien we
je elke drie weken op maandagmiddag weer terug
bij Verhaalkabaal, dan kan je gelijk je boeken ruilen!
Bibliotheek IJmuiden | 13 jan | 3 & 24 feb | 16 mrt | 6 apr | 4 mei
maandag | 15:30-17:00 uur | gratis

Dans mee met BoekStartPret

voor kinderen van 0-4 jaar
Lees en dans mee! Tijdens deze BoekStartPret lezen we het boek de Wiebelbillenboogie voor. Papa
olifant is alleen thuis met de kinderen: ze swingen
erop los met hun eigen dans. Dat gaan we ook
doen, samen met een dansjuf van KunstForm. Voor
deze activiteit graag aanmelden.
Velserbroek | vrijdag 14 feb
IJmuiden | vrijdag 28 feb
10.00 – 10.45 uur | gratis | aanmelden via de website

De Bricks Challenge

Voor kinderen van 6-11 jaar
Kom tijdens de schoolvakanties naar de Bibliotheek en
ga aan de gang met LEGO® tijdens De Bricks®
Challenge, een te gekke workshop verzorgd door
YOUNG ENGINEERS Haarlem. Schrijf je snel in want
vol=vol.
Velserbroek | Voorjaarsvakantie 14 feb | Meivakantie 1 mei
IJmuiden | Voorjaarsvakantie 21 feb | Meivakantie 8 mei
15:00 - 16:30 | toegang €3,50 | inschrijven bij de balie of via website
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Voorstelling De Mopperwolk
(voor kinderen van 2 en ouder)

Kom tijdens de Nationale
voorleesdagen naar de interactieve voorstelling ‘De
Mopperwolk’ van Marianne
van Houten. We beleven een
dag op de boerderij en kruipen
letterlijk in de huid van de
dieren. Haan kraait een lied,
Haas en Schildpad spelen een
spel en Geit maakt gekke
grappen, maar Eend laat zich
niet opvrolijken. Soms is het wel even fijn een
moppereend te zijn! Geniet lekker van een krentenbol
en een sapje.
IJmuiden | vrijdag 24 jan | aanvang 10:00 uur
Velserbroek | woensdag 29 jan | aanvang 10:00 uur
De voorstelling is gratis, aanmelden voor de voorstellingen via de
website of bij de balie. Vol is vol.

Voorlezen en Dansworkshop
Op zaterdag, 1 februari sluiten we de Nationale voorleesdagen af met interactief voorlezen. Ga lekker
zitten en luister naar het verhaal van ‘De hapgrage
krokodil’ Aansluitend kan je lekker los komen bij de
dansworkshop van KunstForm speciaal gemaakt op
basis van het voorgelezen verhaal.
IJmuiden | zaterdag 1 februari | 10:00 - 11:00
Het afsluitende feest is gratis, aanmelden via de website of bij de
balie. Vol is vol.
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CODER DOJO
Wil je aan de slag met nieuwe technologieën
in de Bibliotheek, zoals robots of gamen?
Kom dan naar onze nieuwe CoderDojo en leer
rijmen met Ozobot, games maken met Bloxels
of programmeren met de
micro:bit+Waanzinnige Boomhut.
Wil je meer weten? Kijk op onze website.

Rijmen met Ozobot

Voor kinderen vanaf 8 jaar
Via routes en rijmwoorden ga je met de Ozobot aan
de slag, zo leer je de beginselen van programmeren.
Velserbroek | woe 26 feb | woe 11 mrt | 15:00 - 16:30
IJmuiden | don 5 maart | 15:00 - 16:30
toegang €3,50 | inschrijven bij de balie of via website

Games Maken met Bloxels

Voor kinderen vanaf 8 jaar
Maak je eigen game met de blokjes van Bloxels. Je
gaat deze middag je eigen levels bouwen, vol platforms en vijanden om te verslaan. Je bedenkt karakters, bouwt de levels en natuurlijk ga je de eigen
games spelen.
Velserbroek | woe 25 maart | woe 8 apr | 15:00 - 16:30
IJmuiden | don 2 april | 15:00 - 16:30
toegang €3,50 | inschrijven bij de balie of via website

Programmeren met de micro:bit+Waanzinnige Boomhut

Voor kinderen vanaf 10 jaar
De vrienden van de waanzinnige boomhut kunnen
alles maken. Met de micro:bit is het eigenlijk net zo.
De mogelijkheden van dit computertje zijn eindeloos,
maar het gaat niet altijd meteen zoals je gehoopt had.
Tijdens deze les ontdek je aan de hand van het boek
‘De Waanzinnige Boomhut’ wat de mogelijkheden van
de micro:bit zijn.
Velserbroek | vrij 1 mei | woe 22 mei | 15:00 - 16:30
IJmuiden | don 14 mei| 15:00 - 16:30
toegang €3,50 | inschrijven bij de balie of via website
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Taal

TAAL

Voor nieuwe Nederlanders en voor mensen
die hun taal willen verbeteren. Ken je
iemand die graag wil oefenen, of wat hulp
kan gebruiken, kom dan eens langs bij het
taalspreekuur of doe mee met een leesclub.

Taalspreekuur

Dit inloopspreekuur is voor
volwassenen die willen weten waar
ze Nederlands kunnen leren of waar
ze hun kennis van de taal kunnen
verbeteren.
Bibliotheek IJmuiden | Dinsdag 14:00 – 16:00 & donderdag
10:00 - 12:00 m.u.v. schoolvakanties | gratis

Leesclub

Verbeter je taal met een verhaal.
Leer je Nederlands of wil je je
Nederlands verbeteren? Meld je
dan aan bij een onze leesclubs.
Minimaal A2 niveau. Leesplezier
staat voorop!
Wil je mee doen? Meld je dan aan per telefoon 0255 525353 of
mail naar taalhuis@bibliotheekvelsen.nl

Taal in thema

Wekelijks taalaanbod op maat in
kleine groepjes (max 3 personen).
Aanmelden via 0255-525353 of
taalhuis@bibliotheekvelsen.nl

Schrijfhuis

In de 8-weekse gratis cursus Schrijf
je verhaal staat plezier in schrijven
voorop. Heb je verhalen in je hoofd
maar weet je niet hoe je met schrijven kan beginnen. Of schrijf je al
veel, maar raak je verstrikt in
verhaallijnen en plotwendingen?
Kom dan meedoen!

Bibliotheek IJmuiden | Donderdag 23 & 30 jan, 6, 13 & 27 feb,
5,12 & 19mr | 10:00 –11:00 | inschrijfkst. € 4,- | inschrijven bij de
balie of via taalhuis@bibliotheekvelsen.nl | vol = vol

Praathuis

In samenwerking met Welzijn
Velsen organiseert de Bibliotheek
het Praathuis. Samen met andere
mensen oefen je, onder begeleiding
van ervaren vrijwilligers, het
spreken van de Nederlandse taal.
Bibliotheek IJmuiden | Elke dinsdag en vrijdag m.u.v.
schoolvakanties | 10:00 – 12:00 | gratis | inloop
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DIGITAAL
In samenwerking met de overheid en
Seniorweb IJmond bieden we je
verschillende cursussen en lezingen aan,
om in een rustig tempo vertrouwd te raken
met computers, tablets en smartphones. Of
om te oefenen met je DigiD en de digitale
overheid.

Cursus Klik & tik

Tijdens deze gratis cursus ga je
in je eigen tempo aan de slag met
muis, toetsenbord, internet en
e-mail. Er zijn drie certificaten te
behalen. Ga naar de servicebalie of
www.bibliotheekvelsen.nl voor meer
informatie.
Bibliotheek IJmuiden | elke maandag | 10.30 – 12:30 | gratis
inschrijven bij de balie, via de website of telefonisch

Digitaal Inloopspreekuur
Tijdens dit gratis inloopspreekuur
krijg je antwoord op je vragen over
tablets, smartphones en pc’s. Heb
je specifieke vragen, neem dan je
eigen tablet of laptop mee.

Bibliotheek IJmuiden | Eerste donderdag van de maand, m.u.v.
schoolvakanties | 10:00 – 11:00 | gr atis

Hulp bij Digitale
Bibliotheekdiensten

Heb je hulp nodig bij het lenen van
e-books, het gebruik van Mijn Menu
of de luisterbieb-app? Maak een
afspraak bij de balie of per mail, en
we helpen je graag.
Bibliotheek IJmuiden | afspraak maken via de balie of via
info@bibliotheekvelsen.nl

Cursus: android tablet
& Smartphone

In deze cursus van 4 dagdelen krijg
je uitleg over de vele mogelijkheden
van de smartphone. Je krijgt inzicht
in de instellingen, wat je met je
foto’s en filmpjes kan doen, beheer
van contacten en WhatsApp en nog
veel meer. Hier krijg je vast de
eerste handvatten. Neem je eigen
smartphone of (mini)tablet mee.
Bibliotheek IJmuiden | donderdag 16, 23, 30 jan & 6 feb
10:00 – 12:00 | € 35,- per cursus | inschrijven via website of
bij de balie
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Workshop: Whatsapp

In deze workshop krijg je de basistechnieken mee hoe je met whatsapp
op je telefoon aan de slag kunt. Hoe
maak je groepen aan en verstuur je
een foto en nog veel meer. Neem je
eigen smartphone mee.
Bibliotheek IJmuiden | donderdag 13 feb | 10:00 – 12:00
toegang € 7,50 | inschrijven via website of bij de balie

Cursus: Basis Windows 10

Deze cursus van 4 lessen, is
bedoeld voor mensen die al een beetje
ervaring hebben met Windows, maar
het omgaan met Windows 10
nog moeilijk vinden. We volgen daarbij
het bijbehorende cursusboek; Starten
met Windows 10. Dit is
verkrijgbaar tijdens de eerste les en
kost € 19,95.
Bibliotheek IJmuiden | don 27 feb & 5/12/19 mrt | 10:00 – 12:00
uur | € 35,- per cursus | inschrijven via website of bij de balie.

Cursus Digisterker:
werken met de e-overheid
Leren om online je huurtoeslag of je
AOW-uitkering aan te vragen? Of online een afspraak te maken bij de gemeente? Dat kan: in drie lessen weet
je hoe dit moet bij de gratis cursus
Digisterker. Na afloop van de cursus
ontvang je een certificaat.
Bibliotheek IJmuiden | don 26 mrt, 2 & 9 april | 10.00 – 12.00
inschrijven bij de balie, via de website of telefonisch

Cursus: Hoe en wat met
de iPad of iPhone
In deze cursus van 4 lessen krijg je
uitleg over de vele mogelijkheden van
de iPad of Iphone. Je krijgt inzicht in
de instellingen, wat je met je foto’s en
filmpjes kan doen, beheer van contacten en nog veel meer. Neem je eigen
iPad mee of iPhone mee!
Bibliotheek IJmuiden | don 26 mrt & 2/9/16 apr | 10:00 – 12:00
€ 35 ,- per cursus | inschrijven via website of bij de balie.

Themabijeenkomst
Digisterker

Hoe vul je online het nieuwe donorregister in? En wat kun je allemaal online regelen met je zorgverzekeraar?
Dit leer je tijdens de gratis themabijeenkomst van Digisterker. Iedereen
met een werkende DigiD is welkom.
Bibliotheek IJmuiden | donderdag 16 april | 10.00 – 12.00
inschrijven bij de balie, via de website of telefonisch.
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NOG MEER TE DOEN
Op veel verschillende gebieden met allerlei
partners organiseert de bibliotheek inloopspreekuren, bijeenkomsten & lezingen. Kijk
eens op je gemak of er iets voor je bij is!

Juridisch inloopspreekuur
Een vraag over alimentatie & echtscheiding, problemen met justitie,
een arbeidsconflict of problematische schulden? Rozemeijer Advocatuur & Mediation helpen je graag
verder met gratis advies.
Bibliotheek IJmuiden | Donderdag 6 feb, 5 mrt, 2 apr,
7 mei & 4 juni | 15:30 – 17:00 | gratis

Koffie-ochtend

Welzijn Velserbroek en Sociaal
Wijkteam IJmuiden organiseren
elke week een koffie-ochtend in de
bibliotheek. Een gezellige
bijeenkomst met aansprekende
thema’s! Gratis toegang.
Bibliotheek Velserbroek | elke donderdag van 10:30 - 12:00
Bibliotheek IJmuiden elke eerste donderdag van de maand |
10:30 - 12:00 | gratis

Craft Café

Elke dinsdagochtend en woensdagavond is er de mogelijkheid onder
genot van een kopje koffie samen te
handwerken. Neem je eigen handwerk mee en kom gezellig langs.
Bibliotheek IJmuiden | Elke dinsdagochtend | 10:00 – 12:00 |
Elke woensdagavond | 19:00 -21:00 | gratis

Lezing - De kracht van
communicatie

22 JAN

Wat je zegt en hoe je het zegt
heeft grote invloed. Begrijpt de
ander echt wat je bedoelt? Helaas
gaat het daar nog wel eens mis
in de communicatie. Deze lezing/
workshop gaat over de kracht van
communicatie en wat daar zoal bij
komt kijken.

IJmuiden | woe 22 jan | 19:30 – 21:00 | leden € 3,50 niet-leden
€4,50 | incl. koffie of thee | inschrijven via de balie of de website
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Boekvertelling - De Poes
met witte vleugels en
de man

29 JAN
Maand van de

Spiritualiteit

De boekvertelling van Edo Douma,
auteur en tevens acteur, gaat over
een poes, die een oudere man
uitkiest om voor haar te zorgen. De
man zit er eigenlijk niet op te wachten. Toch neemt hij haar liefdevol
op. Samen beleven ze hilarische en
aangrijpende avonturen. In de
pauze bestaat de mogelijkheid om
een gesigneerd boek te kopen.

IJmuiden | woensdag 29 jan | 19:00 – 20:45 | leden € 6,50
niet-leden € 8,50 | incl. koffie of thee | inschrijven bij de balie
of via www.bibliotheekvelsen.nl

Moordspel diner

Kruip in de huid van één van de
markante personages en probeer
de dader van een dubbele moord te
ontmaskeren! Geniet ondertussen
van een heerlijk 3-gangen diner van
restaurant Van der Meer. Met vakkundige spelbegeleiding. Voor het
diner heb je de keuze uit vis, vlees of
vega en drankjes zijn inclusief!
Bibliotheek IJmuiden | 18 maart | 18:30 - 22:00 | toegang inclusief
diner en consumpties €65,- | reserveren via de balie of de website

18 MRT

Van Speen tot Game

1 APR

Welke apps zijn geschikt voor mijn
kleuter? Leert mijn kind iets van
kijken op een scherm? Hoeveel
schermtijd is gezond voor mijn
peuter? Op deze informatieavond,
gemaakt i.s.m. het JGZ, krijg je tips
en adviezen hierover.

IJmuiden | woensdag 1 april | 19.30 – 21.00 uur | leden €2,50
niet-leden €3,50 | aanmelden via de website

Wandeling - Het uur van
de waarheid

4 APR
17 APR
Maand van de

Filosofie

Anne Eijnwachter, natuur- en wandelgids en liefhebber van filosofie, neemt
je mee voor een wandeling over dit
thema - Het uur van de waarheid - .
Na een korte inleiding in de
Bibliotheek ga je een uur wandelen
waarbij je in tweetallen het onderwerp
bespreekt.

IJmuiden | Zat 4 apr | 10:30 – 12:00 | leden €7,50, niet-leden €10,00
Velserbroek | Vrij 17 apr | 14.00 - 15.30 | incl. koffie of thee |
inschrijven bij de balie of via www.bibliotheekvelsen.nl
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Lezing van Mevr Weeber:
Vieren van vrijheid

6 MEI

Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak
was ik 9 jaar. Wij woonden in
Haarlem-West. De herinnering over
de afschuwelijke gebeurtenissen
neem je je hele leven mee.
Fusilleren, 1000 vliegtuigen die
s nachts overvlogen kou en honger.
Laten we dankbaar zijn voor onze
vrijheid . Dat benadruk ik ook altijd
met mijn verhalen en
herinneringen voor de lezing.
Vrijheid bestaat alleen als je af en
toe nadenkt over de bezetting.

IJmuiden | woensdag 6 mei | 19:30 – 21:00 uur |
gratis | inschrijven bij de balie of via www.bibliotheekvelsen.nl

Lezing - Pluijm’s eetbare
wereld

27 MEI
Spannende
Boekenweken

De drang om te reizen is een
levenslange prikkel in Rene’s leven.
Natuur, kunst & cultuur, mens,
oorsprong, architectuur, poëzie,
sport. Hij heeft een indrukwekkende
cv op het gebied van eetcultuur. Hij
is in Nederland en in het buitenland
op alle gebieden van het restaurantwezen actief geweest. Hij zegt over
zich zelf: ‘Ik ben een culinaire
nomade, altijd op jacht naar
“lekkers”, voortbewogen door de
eindeloze evolutie van de smaak.
Laat je tijdens de lezing door Rene
inspireren en volg hem in een
wereld van onbekende smaken en
eetculturen.

IJmuiden | woensdag 27 mei | 19:00 – 21:00 uur | leden
€12,50, niet-leden €15,00 | incl. koffie of thee | inschrijven bij
de balie of via www.bibliotheekvelsen.nl

Boek aan Huis
Graag lezen maar niet in de gelegenheid om
naar de Bibliotheek te gaan? Dan brengen we
de boeken graag aan huis.
Boek aan Huis = Service op maat.
Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden: T: 0255 525 353 @: info@bibliotheekvelsen.nl
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VOLKSUNIVERSITEIT
VELSEN (VUV)
De Volksuniversiteit Velsen streeft naar
persoonlijke ontwikkeling van het individu
en biedt een breed aanbod van cursussen
voor volwassenen aan. In januari starten er
een aantal korte cursussen. Inschrijven en
meer informatie via
www.volksuniversiteitvelsen.nl.
Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar bij
de balie van de Bibliotheek of KunstForm.

NLP Basis

NLP gaat over communicatie en
veranderen. NLP geeft niet alleen
inzicht in hoe communicatie werkt,
maar geeft ook allerlei concrete
manieren om de eigen communicatie
te verbeteren.
Bibliotheek IJmuiden | 5 lessen | € 110,- | woensdagavond | start
29 januari | De lessen duren van 19:00 - 22:00 | inschrijven

Mozaïek

Tijdens de lessen mozaiek maken
we in de groep verschillende items;
een schaal, een lamp en de afbeelding met de African Woman.
Atelier docent | 4 lessen | € 87,50,- en € 50,- materiaalkosten |
maandagavond | start 13 januari | inschrijven | De lessen duren van
19:00 - 22:00 |

Vanaf maart worden er weer enkele vakantiecursussen aangeboden. Houd de website
www.volksuniversiteitvelsen.nl in de gaten
of volg de volksuniversiteit op facebook.
www.facebook.com/volksuniversiteitvelsen.nl/
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KUNSTFORM
KunstForm biedt voor jong en oud, voor
scholen en particulieren, een gevarieerd
kwalitatief aanbod van cultuureducatie door
ervaren en bevlogen vakdocenten. Iedereen
kan meedoen.

Bij DanceWorks staan plezier in dans en
persoonlijke ontwikkeling voorop. Daarbij stellen wij
strenge eisen aan ons docententeam om de
kwaliteit van de lessen te waarborgen. Wij bieden
een divers aanbod voor jong en oud.
Dans jij binnenkort mee? Kijk voor het actuele
aanbod op www.kunstformvelsen.nl/danceworks of
volg ons op www.facebook.com/danceworksvelsen
Peuterdans
Vanaf 1 februari start de nieuwe les Peuterdans in
het Polderhuis in Velserbroek.
Op zaterdag van 09:15 - 10:00 uur.
Kosten zijn € 66,- voor 10 lessen.
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EXPOSITIES
In de Bibliotheek van IJmuiden zijn er altijd verschillende
exposities te bezichtigen. Er wordt een podium
geboden aan lokale kunstenaars en verzamelaars, of
dieper ingegaan op de landelijke thema’s binnen de
bibliotheken. Zelf exposeren? Mail naar
pvanravesteijn@bibliotheekvelsen.nl of bel 0255 56 14 13.

Januari Dagcentrum IJmuiden
Dagcentrum IJmuiden onderdeel van
de Hartekamp toont in de maand
januari door de hele
bibliotheek haar kunstwerken.

Februari/Maart Terpen Tijn

Voor het thema van onze expositie
hebben wij ons laten inspireren door
75 jaar vrijheid Nederland.

April Christien van Koningsveld
Beeldend kunstenaar Christien is
werkzaam met vele materialen en
stijlen. Een eclectische expositie
van haar laatste werken is te
bezichtigen in de Bibliotheek.

Mei Bunker museum

In het jaar van 75 jaar vrijheid
exposeert het bunkermuseum met
een collectie van beelden en voorwerpen uit het IJmuiden van 19401945. Om een indrukwekkend beeld
te krijgen hoe de oorlogsjaren eruit
zagen. Voor nog meer informatie
kijk op www.bunkermuseum.nl

Vestigingen en openingstijden
Bibliotheek IJmuiden

Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden, tel: 0255 -52 53 53
Openingstijden:
Ma/Di/Do/Vr
10:00 - 17:00
Ma/Di/Do/Vr
10:00 - 13:00 self-service
Woensdag
13:00 - 21:00
Zaterdag
10:00 - 14:00

Bibliotheek Velserbroek

Maan Bastion 476, 1991 RH Velserbroek, tel: 023 - 538 19 01
Openingstijden:
Ma/Di/Do/Vr
10:00 - 17:00
Ma/Di/Do/Vr
10:00 - 13:00 self-service
Woensdag
13:00 - 17:00
Zaterdag
10:00 - 14:00

website:
e-mail: 		
facebook:
twitter:		

www.bibliotheekvelsen.nl
info@bibliotheekvelsen.nl
facebook.com/bibliotheekvelsen
@BiebVelsen
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