Altijd iets
leuks te doen of
te beleven, midden
in de stad!

Iedere Zoetermeerder
komt in het Forum

Alle informatie
die je nodig hebt
onder één dak!

Is het een bibliotheek? Of kun je er van alles leren? Is het meer
een plek waar je terecht kunt voor informatie over zorg?
Of juist voor alles wat met gezondheid, welzijn en Zoetermeer
te maken heeft? Heeft het te maken met leuke activiteiten?
Het Forum is het állemaal, voor iedereen die in en rond
Zoetermeer woont!

Gratis toegang
7 dagen per week
van 8.00
tot 20.00 uur

Cultuur
en uitgaan

Zóveel te doen!

Vijf pleinen

In januari 2018 is het zo ver. Dan opent het

De samenwerkende organisaties in het

Forum haar deuren op het Stadhuisplein.

Forum blijven zichzelf, maar werken samen

Het nieuwe onderkomen van Bibliotheek

onder één dak. Eenheid in verscheidenheid,

Zoetermeer en meer dan dertig partner-

zou je kunnen zeggen. Hun dienstverlening

organisaties op educatief, cultureel en

is verdeeld over vijf thema’s. Elk thema heeft

maatschappelijk gebied. Elke dag tussen

een eigen plein.

8.00 en 20.00 uur ben je hier welkom
om te studeren, te werken en boeken en

Plein Lezen

andere materialen te lenen. Om je te laten

Hier vind je heerlijke leesboeken, ook de

informeren en adviseren over opvoeding,

jeugdcollectie en e-books. Kranten, tijd-

gezondheid, geld, mantelzorg, taal, vrije tijd

schriften, leuke lees- en schrijfactiviteiten:

en meer. Of om een leuke workshop, cursus

er gaat een wereld voor je open.

of lezing bij te wonen. En al die indrukken
kun je verwerken bij een geurige kop koffie

Plein Educatie & Ontwikkeling

in het Forum Café. Zin in?

Op dit plein leer je alles wat je moet
weten om mee te kunnen met de (digitale)
samenleving. Je kunt er allerlei cursussen

Maatschappelijke
ondersteuning
Leren en
ontwikkelen

Relaxen
en afspreken

volgen en in het E-LAB leer je bijvoorbeeld

muzieklessen en politieke debatten.

hoe een 3D-printer werkt!

Je vindt hier informatie over wat er te

Laaggeletterden en anderstaligen komen

doen is in de stad en over het verleden,

naar dit plein als eerste stap om de taal

heden en toekomst van Zoetermeer.

(beter) te leren lezen en schrijven.

Overal boeken
Plein Mens & Maatschappij

Op Plein Lezen en op alle andere

Vragen over opvoeding, eenzaamheid,

pleinen vind je ook een actuele collectie

mantelzorg, Wmo, zorgvrijwilligers of

informatieve boeken en andere materialen.

schuldhulpverlening? Over seksualiteit of

Natuurlijk over de pleinthema’s maar ook

op jezelf gaan wonen? Op dit plein kan jong

over alle mogelijke andere onderwerpen.

en oud terecht voor informatie en advies.
Plein Gezondheid & Welzijn
Dé plek voor ondersteuning op lichamelijk,
psychisch en sociaal vlak. Andere Zoetermeerders ontmoeten, inloopspreekuren
bezoeken, een workshop mindfulness
volgen, contact leggen met lotgenoten
en nog veel meer.
Plein Stad & Vrije tijd
Dit plein bruist van de activiteiten en is
nooit hetzelfde! Van tentoonstellingen
en creatieve workshops tot dans- en

Lezen,
lenen en
schrijven

Organisaties in het Forum
Samen met de partnerorganisaties ontwikkelt en regisseert Bibliotheek Zoetermeer
het Forum. De Bibliotheek maakt zich
sterk voor ontwikkeling, participatie in de
samenleving en verbinding tussen mensen,
organisaties en kennis. Met de volgende
partners* biedt de Bibliotheek in het Forum
laagdrempelige voorzieningen voor alle

Contact
gegevens

Zoetermeerders.
In willekeurige volgorde:
1892, CJG Meerpunt, Gemeente Zoetermeer,
De Opvoedpoli/De Care-express, Digitalli,
Floravontuur Promotie Zoetermeer, Gemeentearchief Zoetermeer, Gilde SamenSpraak en
Vrijwilligerscentrale, Humanitas Zoetermeer,
Humanitas DMH, JIP Zoetermeer, Junis De drie
ballonnen, Kwadraad Maatschappelijk werk,
Leerwerkloket Zoetermeer, Maatjesproject Jong
Perspectief, SeniorWeb Zoetermeer, Stadstheater,
Stichting Piëzo, Storytellers, Support Schoolmaatschappelijk werk, Volksuniversiteit
Zoetermeer (onderdeel Bibliotheek Zoetermeer),

Open per 19 januari 2018
Stadhuisplein 1
Postadres: Frankrijklaan 6

Zoetermeer FM, AA Zoetermeer, ZoetermeerActief,

2711 CX Zoetermeer

Reakt, Rabobank, CKC & Partners, Stadsmuseum,

www.forumzoetermeer.nl

Het Zoetermeerfonds, Rechtswinkel Zoetermeer,
Middin, Stichting Rechtswinkel Zoetermeer,
Buurtwerk Zoetermeer, Kinderen- en Jongeren-

www.bibliotheek-zoetermeer.nl

rechtswinkel Den Haag FormulierenBrigade

Voor meer informatie

Zoetermeer, Kinderfysiotherapie Groei!, Leergeld

Claudia Hilgers

Zoetermeer, Kinder- en jongerenrechtswinkel,
VSV Zoetermeer en tot slot verenigd in ZoSamen:
MEE Zuid Holland Noord, MOOI/VIP voor
vrijwilligers en PaletWelzijn.
*er komen regelmatig nieuwe partners bij

Het Forum is
voor iedereen!
Vanaf 19 januari 2018 te
bezoeken op het Stadhuisplein

Adviseur communicatie
Claudia.hilgers@bibliotheek-zoetermeer.nl

