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Activiteiten 
Agenda 
sep t/m dec 2019

Er is méér te doen 
in de Bibliotheek

Velsen



Ook in de maanden september tot en met 
december heeft de Bibliotheek Velsen weer 
een gevarieerd aanbod van activiteiten, 
lezingen, cursussen en workshops. Laat 
je inspireren door een interessante cursus, 
verrassen door een spannende expositie 
of kom langs bij 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 (€ 6,15 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 (€ 3,90 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 en bij onze 
servicebalie vind je de complete leenvoorwaarden.

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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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. Schuif aan, kom samen luisteren en krijg 
direct advies over voorlezen.

IJmuiden | 10.00 – 10.45 uur | 6 & 27 sep,  25 okt, 29 nov  
Velserbroek | 10.00 – 10.45 uur |13 sep, 11 okt, 8 nov, 13 dec 
gratis toegang

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.

Voor alle leeftijden hebben we passende 
activiteiten in de bibliotheek om het 
leesplezier te bevorderen en een leuke tijd 
te beleven.

Jeugd
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IIJmuiden | 11 & 25 sep | 9 & 23 okt | 6 & 20 nov | 4 & 18 dec |
Velserbroek | 4 & 18 sep | 2, 16 & 30 okt | 13 & 27 nov | 11 dec
Elke woensdag van 14:30 – 15:30 | gratis toegang
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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 www.bibliotheekvelsen.nl voor informatie 
over het boek en de activiteit. Hopelijk zien we je 
elke drie weken op maandagmiddag weer terug bij 
Verhaalkabaal, dan kan je gelijk je boeken ruilen!

Elke maandag van 15:30 – 17:00 | gratis toegang
Bibliotheek IJmuiden | 6 sep, 7 & 28 okt, 18 nov, 9 dec

De Bricks Challenge
Voor kinderen van 6-11 jaar
Kom naar de Bibliotheek en ga 
aan de gang met LEGO® tijdens 
De Bricks® Challenge. Het 
voornaamste idee van de Young 
Engineers LEGO® Challenge is 

Bibliotheek IJmuiden | 15:00 - 16:30 | Vrijdag 25 okt (herfstvak)
Bibliotheek Velserbroek | 15:00 - 16:30 | Vrijdag 13 sep, 11 okt, 
8 nov, 13 dec | toegang €3,50 | inschrijven bij de balie of via 
www.bibliotheekvelsen.nl

leren, inspireren en motiveren door middel van ver-
halen en demonstraties. Het hoogtepunt van iedere 
les is het bouwen van een model dat het onderwerp 
van de les ondersteunt met behulp van LEGO® en 
Technic LEGO®. Elke deelnemer maakt tijdens de 
lessen gebruik van onze unieke Young Engineers 
kit die speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Schrijf je 
snel in want vol=vol.



Bibliotheek IJmuiden | 10:30 - 11:15 | Vrijdag 20 sep   
Bibliotheek Velserbroek | 10:30 - 11:15 | Vrijdag 27 sep   
toegang gratis  | inschrijven bij de balie of via 
www.bibliotheekvelsen.nl

Workshop vorm en kleur 
Voor kinderen van 2-4 jaar met 1 ouder/begeleider

Kom naar de Bieb en reis met 
ons mee in de wereld van boeken 
en je fantasie. Tijdens de Kinder-
boekenweek geniet je van de 
voorstelling van de Jeugdtheater-
school van KunstForm. 
Aansluitend zijn er verschillende activiteiten en 
workshops in de Bieb rond het thema reizen. 
Aanmelden voor beide voorstellingen via de website 
of bij de balie. Vol is vol. Max. één begeleider per 
kind.

Bibliotheek IJmuiden | 10.00 – 13:00 uur | 5 oktober | 
gratis | aanmelden | vanaf 6 jaar
Bibliotheek Velserbroek | 10.00 – 13:00 uur | 12 okto-
ber | gratis | aanmelden | vanaf 6 jaar
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Met verschillende (creatieve) spellen 
oefenen peuters met hun ouders bij 
deze workshop met de begrippen 
vorm en kleur. Als ouder krijg je aan 
het eind van de introductieworkshop 
informatie mee over hoe deze 

ontwikkeling bij je peuter verloopt met nog extra 
spelideeën over dit thema. Schrijf je snel in want 
vol=vol 



Bibliotheek IJmuiden | Elke dinsdag en vrijdag m.u.v. 
schoolvakanties | 10:00 – 12:00 | gratis

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.
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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. 

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.

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 van onze leesclubs. 
Je werkt aan je woordenschat en je 
deelt een verhaal met elkaar. Lees-
plezier staat voorop!

Wil je mee doen? Meld je dan aan per telefoon 0255 525353 of 
mail naar taalhuis@bibliotheekvelsen.nl

TaalTaalhuis

Schrijfhuis
In het Schrijfhuis wordt op een 
inspirerende wijze gepraat over 
schrijven en alles wat bij het 
schrijven komt kijken. Enthousiasme 
en schrijfplezier zijn de uitgangs-
punten. Een gratis 6 - weekse cursus 
start in september “Schrijf je verhaal”. 

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

IJmuiden | 12, 19 & 26 sep, 3,10 & 17 okt | 10:30 - 11:30 | gratis
Inschrijven bij de balie of via www.bibliotheekvelsen.nl



Cursus Klik & tik 
Tijdens deze gratis cursus ga je 
in je eigen tempo aan de slag met 
muis, toetsenbord, internet en 
e-mail. De cursus bestaat uit drie 
onderdelen. Per onderdeel ben je 
zes weken bezig. 

Bibliotheek IJmuiden | elke maandag vanaf  2 sep | 
10.30 – 12:30 | gratis | inschrijven bij de balie of via de website

Bibliotheek IJmuiden | gratis | afspraak maken via balie of via 
info@bibliotheekvelsen.nl
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In samenwerking met onder andere 
Seniorweb IJmond bieden we je 
verschillende cursussen en lezingen aan, 
om in een rustig tempo vertrouwd te raken 
met computers, tablets en smartphones.

Digitaal

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.

Cursus: Hoe en wat met 
android tablet / smartphone
In deze cursus van 4 dagdelen krijg 
je uitleg over de vele mogelijkheden 
van de android tablet. Je krijgt in-
zicht in de instellingen, wat je met je 
foto’s en filmpjes kan doen, beheer 
van contacten en werken met 
verschillende apps, de mogelijk-
heden zijn oneindig. Neem je eigen 
tablet of smartphone mee.

Bibliotheek IJmuiden | 19 & 26 sept, 3 & 10 okt | 10:00 – 12:00 | 
€ 30,- per cursus | inschrijven via website of bij de balie

Bibliotheek IJmuiden | Start donderdag 3 oktober | inschrijven 
bij de balie, via de website of telefonisch

Cursus Digisterker: 
werken met de e-overheid
Leer in drie lessen omgaan met de 
digitale overheid. Aan de slag met je 
DigiD en het gebruik van persoonlij-
ke omgevingen, zoals MijnOverheid. 
Na afloop van de cursus ontvang je 
een certificaat. Start bij voldoende 
aanmeldingen in oktober.



Workshop: Whatsapp 
In deze workshop krijg je de basis-
technieken 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 | don 28 nov, 5/12/19 dec | 10:00 – 12:00 | 
€ 30,- per cursus | inschrijven via website of bij de balie

Cursus: Basis Windows 10
Deze cursus 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. (€19,95)
Neem je eigen laptop/tablet mee.

Bibliotheek IJmuiden | don 28 nov | gratis | 10:00 -12:00 |
inschrijven via www.bibliotheekvelsen.nl of bij de balie

Bibliotheek IJmuiden |Don 31 okt, 7/14/21 nov | 10:00 – 12:00 |  
€ 30,- per cursus | inschrijven via website of bij de balie.
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Cursus: Hoe en wat met 
de iPad & iPhone
In deze cursus van 4 dagdelen krijg 
je uitleg over de vele mogelijkheden 
van de iPad/iPhone. Je krijgt inzicht 
in de instellingen, wat je met je 
foto’s en filmpjes kan doen, beheer 
van contacten en WhatsApp, de 
mogelijkheden zijn oneindig. Hier 
krijg je vast de eerste handvatten. 
Neem je eigen iPhone of iPad mee.

Bibliotheek IJmuiden | don 3 okt, 7 nov & 5 dec | 10:00 – 11:00 | 
gratis

Digitaal Inloopspreekuur 
Tijdens dit gratis inloopspreek-
uur krijg je antwoord op je vragen 
over tablets, smartphones en pc’s.  
Eerste donderdag van de maand in 
Bibliotheek IJmuiden! Heb je 
specifieke vragen, neem dan je 
eigen tablet of laptop mee. 

Bibliotheek IJmuiden | don 3 okt, 7 nov & 5 dec | 10:00 – 11:00 | 
gratis

Thema Bijeenkomst 
Digisterker
Deze bijeenkomst sluit aan op de 
cursus, kijk op de website voor het 
onderwerp. Iedereen met een 
werkende DigiD is welkom. 
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Op veel verschillende gebieden met allerlei 
partners organiseert de bibliotheek inloop-
spreekuren, bijeenkomsten & lezingen. Kijk 
eens op je gemak of er iets voor je bij is!

Juridisch inloopspreekuur
Heb je een vraag over 
alimentatie & echtscheiding, 
problemen met justitie, een 
arbeidsconflict of problematische 
schulden? De Klerk & Rozemeijer 
Advocaten helpen je graag verder 
met gratis advies.

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 vanaf 5 september | 
Bibliotheek IJmuiden: don 5 sep, 3 okt, 7 nov, en 5 dec |
10:30 - 12:00 | gratis 

Nog meer te doen

Craft Café 
Elke dinsdagochtend en woensdag-
avond is er de mogelijkheid onder 
genot van een kopje koffie samen te 
handwerken. Neem je eigen hand-
werk mee en kom gezellig langs.

Bibliotheek IJmuiden | Elke dinsdagochtend | 10:00 – 12:00 |
Elke woensdagavond | 19:00 -21:00 | gratis 

Bibliotheek IJmuiden | don 5 sept, 3 okt, 7nov, 12 dec |
15:30 – 17:00 | gratis 

Moordspel diner 
Tijdens de Kookboekenweek zelf 
meedoen aan een smakelijk 
verhaal? Dat kan met het moord-
spel diner in de Bibliotheek van 
IJmuiden op 13 november. Onder 
het genot van een heerlijk diner 
verzorgt door Restaurant Van der 
Meer en met vakkundige spel-
begeleiding. Voor het diner heb je 
de keuze uit vis, vlees of vega en 
drankjes zijn inclusief! 
Boek op tijd want vol = vol!

Bibliotheek IJmuiden | 13 nov | 18:30 - 22:00 | toegang incl. 
diner en consumpties €65,- | reserveren via de balie of via
www.bibliotheekvelsen.nl
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Bibliotheek IJmuiden | woe 25 sep | woe 30 okt | woe 27 nov | 
19:00 – 21:00 | jeugd gratis, volw. €2,50 | incl. koffie en thee | 
inschrijven via de website of bij de balie | vanaf 15 jaar

Young Adult lezingen en 
schrijfworkshop
Drie YA-auteurs van Godijn Publis-
hing geven je een kijkje in hun keuken 
door middel van een lezing. Ook jouw 
eigen schrijfskills worden tijdens de 
workshop op de proef gesteld. 

Hoogovens vroeger en nu
Pauline van Vliet en Patrick Bek 
nemen u mee in de rijke historie van 
de Hoogovens. Veel verhalen over 
vroeger en er wordt aandacht besteed 
aan 100 jaar staalindustrie, met beeld-
materiaal uit het hoogovenmuseum.

Lezingen 

Bibliotheek IJmuiden | woe 16 okt | 19:00 – 20:30 | € 5,-  leden 
€ 6,50 niet-leden | incl. koffie/thee | inschrijven via balie of website

Bibliotheek IJmuiden | woe 2 okt | 19:30 – 21:00 | € 5,-- leden 
€ 6,50 niet-leden | incl. koffie/thee | inschrijven via balie of website

OER-IJ
In de driehoek tussen Haarlem, 
Alkmaar en Zaanstad stroomde 
duizenden jaren geleden het Oer-IJ. 
Lia Vriend, vertelt het verhaal van het 
veranderende landschap van het IJ.

Kracht van kruiden
Saskia van het Schip, natuurgenees-
kundige fytotherapeut, verteld u hoe u 
door het gebruik van kruidengenees-
kunde, beter door de overgang komt.

Invloed van de geschiedenis 
op de Hedendaagse kunst
Marcella van Zanten vertelt over de 
invloeden van diverse oude meesters 
vanuit zowel mannelijk als vrouwelijk 
perspectief. Daarna zal ze je mee-
nemen in een actieve kunstopdracht.

Bibliotheek IJmuiden | woe 9 okt | 19:00 – 21:00 | € 7,50,- leden 
€ 10,- niet-leden | incl. koffie/thee | inschrijven via balie of website

Bibliotheek IJmuiden |  woe 6 nov | 19:00 – 20:30 | gratis |  
inclusief koffie en thee | inschrijven via balie of website

Duurzaamheid in Velsen
Sebastian Dinjens, wethouder klimaat 
en duurzaamheid, neemt u tijdens 
de lezing mee in de toekomst van de 
gemeente Velsen.

Bibliotheek IJmuiden |  woe 20 nov | 19:00 – 20:30 | gratis | 
inclusief koffie en thee | inschrijven via balie of website
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De Volksuniversiteit Velsen streeft naar 
persoonlijke ontwikkeling van het individu 
en biedt een breed aanbod van cursussen 
voor volwassenen aan. Inschrijven en meer 
informatie via www.volksuniversiteitvelsen.nl. 
Inschrijfformulieren zijn ook verkrijgbaar bij 
de balie van de Bibliotheek of KunstForm. 
De cursussen starten in de week van 
23 september 2019. Alle cursussen vinden 
‘s avonds plaats bij de Bibliotheek IJmuiden 
met uitzondering van Art journal, NLP en 
Mozaïek. Deze cursussen vinden plaats bij 
KunstForm IJmuiden.

Italiaans
Voor iedereen die kennis wil 
maken met deze expressieve, 
prachtige taal. Italiaans lijkt 
moeilijk, toch is deze taal 
makkelijker te leren dan je denkt.

Italiaans 1 | Beginners | maa 19:00 - 20:25 | 22 lessen | € 175,-
Italiaans 2-3 | Vervolgcursus | din 19.00 - 20.25 | 22 lessen | € 175,-
Italiaans vakantiecursus | maa 20.35 - 22.00 | 14 lessen | € 115,-

Volks Universiteit
Velsen (VUV)

Spaans
Spaans is de moedertaal van ca. 
350 miljoen mensen; ongeveer 500 
miljoen mensen spreken Spaans en 
het is de derde gesproken wereld-
taal.

Spaans 1 | basiscursus din 20:35 - 22:00 | 22 lessen | € 175,-
Spaans 3 | (min 2 jaar les gevolgd) din 19:00 - 20:25 |  € 175,-

Duits
Voor degenen die halverwege een 
Duitse zin tóch weer switchen naar 
de eigen taal: cursussen Duits! We 
hebben een basiscursus en een 
cursus Duits Grammatica.

Duits grammatica | maa 18:00 - 19:25 | 22 lessen | € 175,-
Duits Basiscursus | maa 19:35 - 21:00 | 22 lessen | € 175,-

Russisch
De Russische taal is de officiële 
taal van de Russische Federatie. 
Maar ook in de omliggende landen 
en de voormalige Sovjetrepublieken 
spreken veel mensen Russisch.

Russisch conversatie | din 18:00 - 19:25 | 22 lessen | € 175,-
Russisch voor beginners | din 19:35 - 21:00 | 22 lessen | € 175,-
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Engels
De Engelse taal kom je overal 
tegen. Onze cursussen brengen je 
helemaal op jouw gewenst niveau. 
Je kan kiezen uit een breed aan-
bod. Voor ieder wat wils!

Engels conversatie | maa 19:00 - 20:00 | 10 lessen | € 60,-
Engels voor gevorderden | maa 20:05 - 21:30 | 22 lessen | € 175

Chinees
Het standaard-Mandarijn wordt 
verstaan door bijna een vijfde van 
de wereldbevolking! Chinees is een 
tonale taal, waarbij de verandering 
van de toon, de betekenis van dat 
woord geheel kan veranderen.

Chinees voor beginners | woe 18:00 - 19:25 |  22 lessen | € 175,-
Chinees voor gevorderden | woe 19:35 - 21:00 | 22 lessen | € 175,-

Frans
Bonjour! Onze cursussen Frans zijn 
er voor elk niveau en elk tempo. 
Allons-y! 

Frans conversatie | maa 20:35 - 22:00 |  Informatie volgt z.s.m.
Frans voor gevorderden | maa 20:35 - 22:00 | 22 lessen | € 175,-
Frans voor experts | maa 19:00 - 20:25 | 22 lessen | € 175,-

Art Journal
In deze cursus ga je een Art Journal 
opstellen. Een persoonlijk, geïllus-
treerd boek, waarin je je verhaal 
schrijft, plakt, schildert of stempelt.

KunstForm | 7 lessen | € 125,- | maandagavond | start in september 
en in januari 

NLP Basis
Om effectiever te zijn in je com-
municatie en jezelf verder te
versterken zowel in het contact met 
anderen als het contact met jezelf.

KunstForm | din 19:30 - 22:00 | 6 lessen | € 130,-  + €7,50 cursus-
materiaal te voldoen tijdens eerste les  

Mozaïek
Tijdens de lessen mozaiek maken 
we in de groep verschillende items; 
een schaal, een lamp en de afbeel-
ding met de African Woman.

KunstForm | din 19:00 - 22:00 | 4 lessen  
€ 87,50,- en € 50,- materiaalkosten
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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. De kwaliteit 
uit zich in het dansniveau van onze leerlingen. Ook 
stimuleren wij de emotionele en mentale gezond-
heid. Veel oud-leerlingen keren na hun dans- 
opleiding terug op school en geven les aan onze 
volgende generatie dansers. Daar zijn wij dan ook
behoorlijk trots op. DanceWorks is meer dan 50 jaar 
een begrip in de regio. Iedereen is welkom, ook jij. 
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

KunstForm
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Beeldende kunst kom je niet alleen tegen in 
musea, maar ook gewoon op straat. 
Creativiteit is te ontwikkelen en niet 
gebonden aan leeftijd, opleiding of functie. 
Voor iedere leeftijd en op elk niveau bieden 
wij een passende cursus aan. Je krijgt les in 
inspirerende atelierruimtes en les van 
docenten die zelf uitvoerend kunstenaar 
zijn. Inschrijven via www.kunstformvelsen.nl

Kunstwerkplaats
Biedt verdieping voor jongeren die 
meer willen leren over verschillen-
de technieken en materialen en 
over beeldende kunst.

KunstForm | 13 sep | woe 16:30 - 18:30 | 30 lessen | € 250,- | 12+ 
KunstForm | 15 sep | vrij 16:30 - 18:30 | 30 lessen | € 250,- | 15+

De Knutsclub 
Kom naar KunstForm waar je kunt 
zagen, boren, timmeren, borduren, 
kleien, naaien, lijmen, en vooral 
je handen laten doen wat je hoofd 
bedenkt: lekker knutselen dus!

Ateliers

KunstForm | 13 sep | din 16:00 - 17:30 | 30 lessen | € 200,- | 6+ 

Kunstklas 
Je gaat werken met diverse mate-
rialen. Experimenteren, fantaseren 
en goed (leren) kijken. Kom maar 
op met je talent!

KunstForm | 13 sep | woe 14:30 -16:00 | 30 lessen | € 200,- | 8-12 jr 

Keramiek  
Van traditioneel tot experimenteel. 
Alle technieken worden aan-  
geboden. Alle cursisten werken aan 
hun eigen project en volgen hun 
eigen ontwikkeling. Beginners en 
gevorderden werken gezamenlijk. 

KunstForm | start 9 sep | maa 13:30 -16:00 of 19:30 – 22:00 | 
KunstForm | start 12 sep | don 10:00-12:30 of 13:30 – 16:00 | 
14 lessen | €340,- incl. materiaal  

Jeugdtheaterschool
Ben jij een podiumdier of een 
dramaqueen? Kom je toneeltalent 
dan verder ontwikkelen op de 
Jeugdtheaterschool Velsen. 

KunstForm | 12 sep | don 16:30 - 17:15 | 30 lessen | €200,- | Groep 4-5-6
KunstForm | 12 sep | don 17:30 - 18:45 | 30 lessen | €200,- | Groep 6-7-8
KunstForm | 12 sep | don 19:00 - 20:15 | 30 lessen | €200,- | V.O.
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Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16
1971 EP IJmuiden
Telefoon: 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
Telefoon: 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:  www.bibliotheekvelsen.nl
e-mail:   info@bibliotheekvelsen.nl
facebook:  facebook.com/bibliotheekvelsen
twitter:  @BiebVelsen

1 t/m 21 juni

Vestigingen en 
openingstijden

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. 
Van architectuur tot fotografie, van schilde-
rijen tot houtsnijwerken en van 
boekenleggers tot poppenhuizen, het 
aanbod is zeer divers. Houd de website in de 
gaten voor actuele exposities of kom langs 
en laat je verrassen. Heb je zelf een mooie 
verzameling of aantal kunstwerken die je 
wil tentoonstellen neem dan contact op met 
Petra. 
Mail naar pvanravesteijn@bibliotheekvelsen.nl 
of bel 0255 56 14 13.


