Peutervoorlezen SPECIAL met een
spannend verhaal

NOVEMBER

Lezing Einde WO1 door Eric Klarenbeek

Lezing Jet van Nieuwerkerk

Wat gebeurde er nà 11 november 1918 in

November staat in het teken van Voeding,

Cultuurlezing ‘Mijn van Gogh’
door Gerhard ten Hoopen

Europa? In België en Frankrijk zwegen

het thema van NL Leest. Kookboekenschrijfster

Kunstliefhebber Gerhard ten Hoopen

weliswaar de wapens en kwam WOI officieel

en foodjournalist Jet van Nieuwkerk praat

vertelt over een schilderij dat zou zijn

tot een einde middels de wapenstilstand,

over gezond koken, eten en leven.

geschilderd door Vincent van Gogh.

maar elders in Europa ging het bloedvergieten

WANNEER

22 november

Het schilderij werd in een schuur in

door. Ook de honger en andere vormen van

TIJD

ellende stopten niet op die dag. Met name in

PRIJS

Oost-Europa was het nog lang zeer onrustig.

Peutervoorlezen is elke woensdagochtend

Welke oorzaken lagen hieraan te grondslag?

van 2 tot 4 jaar van harte welkom om te

Workshop
‘Spannend Verhaal Schrijven’

komen luisteren naar leuke verhalen.

Trek je lezer het verhaal in met een

TIJD

Deze editie staat in het teken van het

magnetische openingszin! Zet dan je zin-

PRIJS

Thriller Festival.

tuigen op scherp en schrijf een griezelige

LOCATIE

in het Voorleestheater. Daar zijn peuters

WANNEER
TIJD

31 oktober

10.30 - 11.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum, vestiging Oosterheem

en vestiging Rokkeveen

Lezing over Arduino

therapeut en schrijver van een reeks boeken

en creatieve opdrachten een spannend

Heb je altijd al je eigen computer willen

over dit onderwerp. Over familieleed & familie-

verhaal schrijven. Durf jij het aan?

maken? Arduino is een open source

liefde, over de kracht en de kwetsbaarheid van

computerplatform. In deze lezing hoor je

familiebetrekkingen, juist in december.

wat Arduino allemaal kan.

WANNEER

1 november

19.30 - 22.00 uur

PRIJS Wordt nog bekend gemaakt
LOCATIE

Forum - Trainingsruimte

Dit schrijversduo schreef samen de recent

nog even geheim….. Durf jij te komen?

uitgegeven thriller ‘De val van Annika S’, als

Forum, vestiging Oosterheem

en vestiging Rokkeveen

Forum

met verschillende associatietechnieken

verhaal gaan we knutselen. Wat? Dat blijft

LOCATIE

LOCATIE

Forum

Wil je precies weten wat er

Talkshow Boek&Meer met
AnneJet van de Zijl en Jo Simons

€ 2,- (maximaal 15 kinderen)

Najaarsprogramma

€ 10,00 leden / € 12,50 niet -leden

Else-Marie van den Eerenbeemt is familie-

spannend verhaal. Na het spannende

PRIJS

11.00 - 12.30 uur

PRIJS

cliffhanger. Tijdens deze workshop leer je

WANNEER
TIJD

13 november

19.30 -21.30 uur

LOCATIE

14.00 - 16.00 uur

TIJD

DECEMBER

9 december

Alle informatie
die je nodig hebt
onder één dak!

Verrassend

spook, vampier of ander griezelbeest en

TIJD

vader van Gerhard.
WANNEER

€ 10,00 leden / € 12,50 niet -leden

PRIJS

31 oktober

Forum

11 november

11.00 - 12.30 uur

Kom verkleed naar de Bibliotheek als

WANNEER

LOCATIE

Etten, waarna het in bezit kwam van de

Talkshow Boek&Meer met
Else-Marie van Eerenbeemdt

TIJD

bibber mee tijdens het voorlezen van een

€ 7,50 leden / € 10,00 niet-leden

Noord-Brabant gevonden in het plaatsje

scène. Sluit tot slot af met een moordende

WANNEER

Griezelen in de Bibliotheek voor
kinderen van 5 tot 8 jaar

WANNEER

20.00 - 22.00 uur

€ 7,50

TIJD

2 december

Gratis toegang
7 dagen per week
van 8.00
tot 20.00 uur

TIJD

4 november

15.00 - 16.30 uur

PRIJS

€ 7,50 leden / € 10,00 niet-leden

LOCATIE

Forum

www.bibliotheek-zoetermeer.nl voor
meer Bibliotheek gerelateerd informatie).

Forum
Het gepubliceerde programma

Forum Podium

In het Forum is altijd wat te beleven. Je vindt er
Bibliotheek Zoetermeer en 45 andere organisaties. Je kunt er
meedoen aan leuke activiteiten voor groot en klein, van alles
leren, mensen ontmoeten, maar ook hulp en advies vragen.
In deze flyer staan wat highlights van dit najaar. Lang niet
allemaal, want er komen elke dag nieuwe activiteiten bij.
Houd onze website in de gaten!

is onder voorbehoud van
druk- en zetfouten.
Forum Zoetermeer

slot van de het Nederlands Thrillerfestival.
WANNEER

voor het meest actuele overzicht (en op

en gezellig het Forum is. Geniet ervan!

€ 7,50 leden / € 10,00 niet-leden

LOCATIE

kijk dan op www.forumzoetermeer.nl

En je zult zien hoe verrassend, verdiepend

15.00 - 16.30 uur

PRIJS

allemaal in het Forum is te doen,

Altijd in beweging

Forum Zoetermeer
Stadhuisplein 1
Zoetermeer
www.forumzoetermeer.nl

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

Je komt
elkaar tegen in
het Forum

SEPTEMBER

Feestelijke heropening Forum Café

Start UIT seizoen met
kraam op Cadenzaplein

Historisch Festival

In het najaar is het zover: het Forum Café

Voorlezen en knutselen rondom het

Lezing Ontdek je onbewuste drijfveren
(en word de beste versie van jezelf)

Start KLEUTEREN
voor ouders en kinderen
van 4-6 jaar

gaat weer open! Dit wordt dé plek om

Bekijk het aanbod van actviteiten

thema Middeleeuwen. Verder kun je van

In deze lezing vertelt Hans de Vos alles

Weekend van de Wetenschap

mensen te ontmoeten met dezelfde

in het Forum en maak kennis met

12.00 tot 14.00 uur deelnemen aan de

over het Enneagram. Het Enneagram is een

Kom proefjes doen of bedruk een

interesses, met natuurlijk wat lekkers te

de Online Bibliotheek en andere

Minecraft activiteiten en van 14.00 tot

uitstekend hulpmiddel om je onbewuste

vriendschaps t-shirt.

In het voorleestheater zit Pauline Delfos

eten en drinken erbij. Houd de site in de

dienstverlening van de Bibliotheek.

17.00 uur aan Handlettering.

drijfveren te ontdekken.

WANNEER

klaar om ouders met kinderen te

gaten voor alle nieuwe activiteiten in het

WANNEER

ontvangen. Ze heeft superleuke

Forum Café, voor jong en oud!

TIJD

boeken om voor te lezen, en daarna

WANNEER

gaan we filosoferen, tekenen, toneel-

LOCATIE

Najaar 2018

Forum Café

15 september

WANNEER

12.00 - 17.00 uur

PRIJS

TIJD

Gratis

LOCATIE

PRIJS

Cadenzaplein

WANNEER

in 1066. Een wandkleed dus van bijna

Week van de Opvoeding

ruïnes uit de oudheid, zoals de beroemde

wat speciaal geschreven is voor de

1.000 jaar oud, dat vrijwel ongeschonden

De week van de Opvoeding staat in het teken

Pont du Gard.

Maand van de Geschiedenis waar zij

branden, vernielingen en godsdienst-

van opvoeden en ouderschap. In deze week

WANNEER

ambassadeur voor is.

oorlogen doorstond!

worden diverse samenspel-activiteiten en

TIJD

14.00 - 16.00 uur

workshops georganiseerd voor kinderen en

PRIJS

€ 3,50 / € 5,00

ouders door onder andere de Opvoedpoli, de

LOCATIE

Knappe Koppen

Maar ook kleine concerten en muzikale

over psychische aandoeningen.

PRIJS

Heb jij ook zo’n knappe kop als Willie

workshops gaan zich hier afspelen.

WANNEER

Wortel? Ga dan samen met andere

Kijk op de site voor actuele informatie.

TIJD

knappe koppen aan de slag met techniek

WANNEER

en technologie. Maak bijvoorbeeld kennis

LOCATIE

Muzikale activiteiten
in het Forum Café

Najaar 2018

PRIJS

23 september

vinden over wonen, werk, financiën,

OKTOBER

gezondheid, seksualiteit en fun.
29 september

13.00 - 17.00 uur
Gratis

LOCATIE

Forum

Historisch Festival

Drie Ballonnen, Piëzo, Kwadraad, Meerpunt

met robots, leer programmeren en maak

Op deze dag wordt onder andere voorgelezen

en Stief & Co. Houd de Forum website in de

de gekste en mooiste dingen met de

uit Ridder Rikki. Ook kunnen de kinderen zich

gaten voor meer informatie.

Monitor meeting: Ouderenzorg
Doorbehandelen of niet?

als prinses of ridder laten schminken. Vanaf

WANNEER

14.00 uur wordt er in de hoek bij de boomhut

LOCATIE

15.00 - 17.00 uur

PRIJS

Wordt nog bekend gemaakt

LOCATIE

Forum - E-Lab

het Normandische stadje Bayeux waar

weergeeft van de verovering van Engeland

TIJD

TIJD

Het tapijt van Bayeux (vernoemd naar

o.a. ‘Door met de strijd’, het essay

WANNEER

Elke vrijdag

E-Lab

Nelleke Noordervliet is schrijver van

Cornelie openheid en bespreekbaarheid

WANNEER

LOCATIE

Forum - Trainingsruimte

Forum Café

Cultuurlezing Tapijt van Bayeux
door Willy Atema

de beroemde en minder beroemde

In een luchtige presentatie geeft

3D-pen. Vanaf 6 jaar.

Gratis. Vriendschaps T-shirt € 5,-

Ga mee op reis door de Provence langs

week beschikbaar is om vrij op te spelen.

Forum - Voorleestheater

€ 12,50

LOCATIE

10.00 - 16.00 uur

PRIJS

Cursus De oudheid in de Provence

vleugel die in het najaar enkele keren per

LOCATIE

PRIJS

TIJD

het tentoongesteld wordt) is een 70 meter

In het Forum Café staat een prachtige

Gratis

4 oktober

19.30 - 22.00 uur

Talkshow Boek&Meer met
Nelleke Noordervliet

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen informatie

PRIJS

TIJD

JIP Jongerenmarkt ‘Life Skills’

Iedere zondagochtend

10.00 - 11.00 uur

Op Historisch Festival locatie en

WANNEER

in het Forum

Presentatie: ‘Doe gewoon
over psychische aandoeningen’
door Cornelie Egelie

TIJD

Wordt nog bekend gemaakt

LOCATIE

spelen of zingen.

30 september

12.00 - 17.00 uur

6 oktober

LOCATIE

Forum Plein Gezondheid & Welzijn

5 oktober

10.00 - 12.00 uur
€ 30,Forum - Trainingsruimte

WANNEER
TIJD

7 oktober

15.00 - 16.30 uur

PRIJS

€ 7,50 leden / € 10,00 niet-leden

LOCATIE

Forum

lang borduurwerk dat de geschiedenis

WANNEER
TIJD

13 oktober

11.00 - 12.30 uur

PRIJS

€ 10,00 leden / € 12,50 niet -leden

LOCATIE

Forum - Trainingsruimte

Kinderboekenfestival
Op deze dag vieren wij de Kinderboeken-

Forum Coming Out Week

Herfstklooien

week met ons eigen Kinderboekenfestival!

Coming Out Week met diverse

Er liggen leuke kinderboeken voor je

Onderzoeksprogramma De Monitor

de film Robin Hood van Walt Disney vertoond.

Verwonder je bij de goochelshow, doe yoga

activiteiten voor jong en oud. Met onder

klaar waarmee je ter plekke allerlei

(KRO-NCRV) organiseert samen met

Verder kun je deelnemen aan een Minecraft

tussen de boeken, laat je schminken en kom

andere de mini conferentie op 10 oktober

leuke knutsels, experimenten,

Bibliotheek Zoetermeer een Monitor

activiteit en 3D Pennen.

knutselen, schilderen en luisteren over

‘Jezelf kunnen zijn in Zoetermeer’ (van

onderzoekjes, teken- computer- en

Meeting over ouderenzorg in het Forum.

WANNEER

boeken tijdens deze gezellige dag.

13.00 - 17.00 uur op het podium).

bouwopdrachten en stunts kunt doen.

Verdere informatie over het programma

Kom je mee klooien?!

volgt spoedig.

WANNEER

WANNEER
TIJD

25 september

19.30 - 22.30 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum

TIJD

29 september

12.00 - 17.00 uur

PRIJS

Wordt nog bekend gemaakt

LOCATIE

Op Historisch Festival locatie en

in het Forum

1 tot en met 7 oktober

Forum

WANNEER
TIJD

6 oktober

10.00 - 16.00 uur

LOCATIE

Forum

WANNEER
LOCATIE

10 tot en met 19 oktober

Forum

TIJD

23 oktober

13.00 - 16.00 uur

LOCATIE

Forum

