Alle informatie
die je nodig hebt
onder één dak!

Verrassend
Wil je precies weten wat er allemaal
in het Forum is te doen, kijk dan op
www.bibliotheek-zoetermeer.nl voor
het meest actuele overzicht. En je zult
zien hoe verrassend, verdiepend en
gezellig het Forum is. Geniet ervan!
Het gepubliceerde programma

Gratis toegang
7 dagen per week
van 8.00
tot 20.00 uur

is onder voorbehoud van

VOORJAARSPROGRAMMA

Het Forum is er voor jou!

druk- en zetfouten.

In het Forum werkt de Bibliotheek Zoetermeer samen met meer dan
45 educatieve, culturele en maatschappelijke organisaties. Hun dienstverlening is verdeeld over diverse pleinen die elk hun eigen thema hebben.
Forum Zoetermeer

In deze flyer staan een aantal highlights uit het voorjaarsprogramma van
het Forum. Zoals je kunt lezen is er veel te beleven. Sterker nog er komen
altijd nieuwe activiteiten bij dus houd onze website in de gaten!

Stadhuisplein 1
Zoetermeer
www.bibliotheek-zoetermeer.nl
www.forumzoetermeer.nl

Ook mogelijk
om te betalen met
Zoetermeerpas

April,
mei en juni
2019

IEDERE MAAND

Schrijfcafé

Coderdojo

Pink Forum Café

Schrijf je graag verhalen, brieven, kaarten

Bij een CoderDojo leren jonge mensen

In het Pink Forum café ontmoet je

en/of gedichten? Heb je altijd al je gevoe-

tussen de 7 en 17 jaar programmeren,

nieuwe vrienden en vriendinnen.

lens en gedachten aan het papier willen

websites te bouwen, apps te ont-

Maandelijks is er een LHBTI meeting

toevertrouwen? Of wil je schrijven (weer)

wikkelen, games te maken en meer.

speciaal voor Zoetermeerders en

leuk vinden? In Het Schrijfcafé schrijf je

Meedoen? Schrijf je dan in via

mensen uit de regio. Ben jij lesbisch,

onder begeleiding van Jacqueline van

www.coderdojo-zoetermeer.nl.

homoseksueel, biseksueel of trans-

Zwieteren fictieve verhalen (soms ge-

WANNEER

Iedere zaterdag

gender, dan is ons café ook voor jou

stuurd door autobiografische ervaringen)

Knappe Koppen

TIJD

en zo nu en dan poëzie. Met wisselende

Houd jij van experimenteren, robots

13.30 - 15.00 uur

thema’s en creatieve werkvormen ontdek

bouwen, proefjes doen en aan de slag

PRIJS

je dat ook jij kunt schrijven! Schrijf-

met allerlei geweldige en spannende

LOCATIE

ervaring is niet nodig. Fijn als je zelf

materialen? Kom dan iedere vrijdagmid-

PRIJS

pen en papier meeneemt.

dag naar Knappe Koppen en word een

LOCATIE

WANNEER Iedere derde dinsdag van de

echte wetenschapper in de dop!

maand (behalve de maanden juli en

WANNEER

augustus)

TIJD

TIJD

19.30 - 21.30 uur

PRIJS

€15,00

LOCATIE

Iedere vrijdagmiddag

15.00 - 17.00 uur

PRIJS

€4,50

LOCATIE

E-Lab

Forum - Leeskamer

12.00 - 13.30 uur en
Gratis
Forum- Trainingsruimte

een plek waar je jezelf kunt zijn.
WANNEER

Iedere laatste woensdag

van de maand
TIJD

16.00 - 18.00 uur
Gratis
Forum

Peutervoorlezen
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen, ouders, grootouders of

Belastingservicepunt

oppas zijn van harte welkom.

Vul samen met een vrijwilliger,

Kom samen met jouw kinderen

getraind door de Formulieren Brigade,

luisteren naar leuke verhalen.

jouw belastingaangifte of aanvraag

WANNEER

Iedere woensdag

Open Inloop E-Lab

Verschillende workshops
in het E-Lab

In het E-Lab kun je van alles doen

In het E-Lab bieden wij verschillende

LOCATIE

met computergestuurde apparatuur:

leuke en leerzame workshops aan

en vestiging Rokkeveen

3D-printen, ontwerpen, lasergraveren,

TIJD

10.30 - 11.00 uur

PRIJS

Gratis
Forum, vestiging Oosterheem

voor toeslagen in. Voor complexe
belastingvragen verwijzen we door
naar de Formulieren Brigade.
WANNEER

Iedere dinsdag en

de laatste donderdag van de maand

zoals 3D-ontwerpen of pen tekenen,

TIJD

kleding bedrukken enzovoorts.

lasergraveren, grootformaatprinten of

en iedere laatste donderdagavond van de

Heb je vragen of wil je aan de slag?

je eigen kleding bedrukken! Kijk voor de

maand van 18.30 - 20.00 uur

Kom dan langs.

data op onze actuele kalender.

PRIJS

WANNEER
TIJD

Iedere woensdag en zaterdag

11.00 - 15.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

E-Lab

WANNEER
TIJD

Iedere woensdag en zaterdag

15.00 - 16.45 uur

PRIJS

Vanaf €10,00

LOCATIE

E-Lab

Dinsdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur

Gratis

LOCATIE

Forum

APRIL

Informatiebijeenkomst
Minder zien - toch blijven lezen

Lezing Haydn

Cultuurlezing Bauhaus

Johan van Oeveren vertelt in deze

Cultuurlezing door Hoo Man Chan,

Onze specialist Passend Lezen vertelt in

lezing over het leven van Haydn en

aansluitend op de tentoonstelling

samenwerking met de Oogvereniging

het classisisme. Het leven van Joseph

Nederland <-> Bauhaus - pioniers

over aangepaste leesvormen: audio-

Haydn (1732-1809) is wellicht in twee

van een nieuwe wereld in het Museum

Paas-Lab

boeken, braillelezen, de diensten van

woorden samen te vatten: regelmaat

Boijmans Van Beuningen. In 2019 is

Begin de meivakantie goed met het

bibliotheek.nl en de materialen van

en Godsbesef. Haydn werd tijdens de

het honderd jaar geleden dat het

maken van de tofste eierdop in de hele

Bibliotheek Zoetermeer, streaming,

Verlichting de grondlegger van het

Bauhaus werd opgericht, de revolutio-

wereld en maak de blits tijdens het

de webbox3 en de daisyspeler.

classisisme; een muziekstijl die Mozart

naire kunst- en ontwerpschool waar-

Paasontbijt. Kom naar het E-Lab om van

en Beethoven volmaakten. De lezing is

van de invloed nog steeds voelbaar is.

hout je eigen eierdop te maken en laat

een introductie op het concert Die Sieben

Vele kunstwerken als meubels,

je naam lasergraveren op een heerlijk

letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze

keramiek, typografie en architectuur

gekleurd paasei.

(strijkkwartetversie) van Joseph Haydn in

komen langs.

WANNEER

de Oosterkerk door het Lamentio Quartet.

WANNEER

Zie www.podium320.nl. Als je de lezing

TIJD

WANNEER
TIJD

5 april

13.00 - 16.30 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum- Trainingsruimte

14 april

11.00 - 12.30 uur

Joke Hermsen te gast in
Talkshow Boek&Meer

bijwoont ontvang je € 2,50 korting op

PRIJS

het concert.

€12,50 (niet-leden)

Talkshow met schrijvers over boeken

WANNEER

en actuele onderwerpen gepresenteerd

TIJD

door Laurens de Groot. Deze keer

PRIJS

Joke Hermsen, schrijfster en filosofe,

LOCATIE

10 april

€10,00 (leden) en

LOCATIE

TIJD

17, 19 en 20 april

11.00 - 16.00 uur (op 17 april van

13.00 - 16.00 uur)
PRIJS

€6,00

LOCATIE

E-Lab

Forum - Trainingsruimte

19.30 - 21.30 uur

Stamtafel: Muziek Moment

Exotus Serpenti:
Reptielenmiddag in het Forum

bekend van haar boeken over filo-

Muziekgids Paul Dullaart neemt je

Exotus Serpenti komt langs in het Forum

sofische onderwerpen. Zij praat onder

mee door de tijd. Elk Muziek Moment

met prachtige en spannende reptielen!

andere over de beleving van tijd.

heeft een ander thema. Ontdek samen

Leer van alles over slangen, hagedissen,

Is tijd je vriend of je vijand?

met andere muziekliefhebbers de taal

schildpadden en nog veel meer

Een activiteit in het kader van

van de muziek!

exotische dieren. En als je een echte

de Maand van de Filosofie.

WANNEER

Forum Café

TIJD

15.00 - 16.30 uur

PRIJS

€10,00 (leden) en
Forum Café

reukel

LOCATIE

os B

€12,50 (niet-leden)

Gratis

LOCATIE

Fo
to:
Ko

PRIJS

14 april

14.00 - 15.00 uur

7 april

WANNEER
TIJD

€12,50

Forum Café

durfal bent mag je de reptielen zelfs
aaien en vasthouden!
WANNEER
TIJD

24 april

13.00 - 16.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum

MEI
Vier meivakantie in het Forum!
Walk&Talk
Iedereen die op zoek is naar (ander)

Tijdens de meivakantie hebben we weer een boordevol programma met
allerlei leuke en spannende activiteiten in het Forum. Maak je eigen toverstaf tijdens

werk, is van harte welkom bij de

de Harry Potter dag op 23 april, kom verkleed als een ridder of prinses op 25 april,

Walk&Talk Zoetermeer. Tijdens deze

teken tijdens de Dino-dag op 30 april een echte 3D dinosaurus met de 3D pen, en leer

maandelijkse gratis bijeenkomst bieden

op 2 mei alles over het spannende oorlogsboek Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens.

wij je de kans om andere werkzoekenden

Houd onze website in de gaten over alle toffe activiteiten!

te ontmoeten voor het delen van ervarin-

WANNEER

Privacy Café

gen, herkenning en inspiratie. Ook krijg je

LOCATIE

Deelnemers nemen hun eigen laptop

iedere Walk&Talk praktische tips van een

mee en leren hun communicatie, privacy

deskundige. Na afloop is er gelegenheid

en data online beter te beschermen.

om aan de deskundige vragen te stellen

Naast het installeren van tools, vinden

over je eigen situatie en te netwerken.

dinsdag en donderdag in de meivakantie van 13.00 - 16.00 uur

Forum

Literaire Introductie bij
toneelstuk Kom hier dat ik u kus

we het belangrijk dat je inzicht krijgt in

WANNEER

hoe het internet en technologie werkt.

maandag van de maand)

Literaire Introductie voorafgaand aan de

09.30 - 11.30 uur

toneelvoorstelling Kom hier dat ik u kus

WANNEER
TIJD

24 april

16.00 - 18.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

TIJD

PRIJS

29 april (iedere laatste

Gratis

LOCATIE

Forum

Forum

naar het gelijknamige boek van Griet Op
de Beeck.
WANNEER
TIJD

Forum Foodies: Thema Filosofie,
gezondheid en body image

Lezing Roxane van Iperen
over ‘t Hooge nest

3 mei

19.15 - 19.45 uur

PRIJS

€4,00

LOCATIE

Stadstheater

Moederdag in het E-Lab
Welke moeder wil er nou niet een heerlijk

Schrijfster Roxane van Iperen vertelt over

ontbijtje op bed krijgen van haar zoon

Themamaand Filosofie: Ik mag er zijn

haar boek ‘t Hooge nest waarin twee

of dochter? Kom naar het E-Lab om je

zoals ik ben! Praat met de diëtiste van

Joodse zussen tijdens de Tweede Wereld-

eigen ontbijtsetje te lasergraveren voor

Forum Foodies over body-positiviteit,

oorlog een van de grootste onderduik-

moeder: een gaaf gekleurd ontbijtbord

zelfbewustzijn en gezond zijn volgens je

adressen bestieren. Een villa in het Gooi:

voor zo’n lekker warm croissantje en een

eigen regels. Ook kijken we hoe de nor-

‘t Hooge nest. Een activiteit in het kader

chique glas voor die heerlijke zelfgeperste

men en waarden omtrent body-positivi-

van het Bevrijdingsfestival en mede

sinaassappelsap.

teit door de jaren heen zijn veranderd.

mogelijk gemaakt door Floravontuur.

WANNEER

WANNEER
TIJD

25 april

10.00 - 11.30 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum Café

WANNEER
TIJD

30 april

20.00 - 22.00 uur

PRIJS

€5,00

LOCATIE

Forum Café

TIJD

8 en 11 mei

8 mei: 13.00 - 16.00 uur

11 mei: 11.00 - 16.00 uur
PRIJS

Wordt nog bekend gemaakt

LOCATIE

E-Lab

Stamtafel: Muziek Moment
door de tijd. Elke keer een ander thema.

Forum Foodies: Thema Er op
uit, gezonde voeding tijdens de
vakantie

Ontdek samen met andere muzieklief-

Themamaand Er op uit! De zomer-

Exotus Serpenti komt langs

hebbers de taal van de muziek!

vakantie komt eraan. Praat met de

in het Forum met prachtige en

WANNEER

spannende reptielen! Leer van

TIJD

alles over slangen, hagedissen,

PRIJS

schildpadden en nog veel meer

LOCATIE

Exotus Serpenti:
Reptielenmiddag
in het Forum

Muziekgids Paul Dullaart neemt je mee

19 mei

14.00 - 15.00 uur
Gratis
Forum Café

diëtiste van Forum Foodies over
voeding en eetgewoontes voor het
hele gezin tijdens de vakantie. Waar
moet je op letten als je diabeet bent

exotische dieren. En als je een echte

of een dieet volgt voor darmklachten?

durfal bent mag je de reptielen zelfs

Hoe voorkom je ziek te worden door

Literaire Introductie bij
toneelstuk Turks Fruit

eten? En wat zijn de eetculturen in

Love = Love

Literaire Introductie voorafgaand aan

WANNEER

Het Love = Love project bestaat uit

de toneelvoorstelling Turks Fruit naar

TIJD

twee bijzondere avonden waarin LHBTI

het gelijknamige boek van Jan Wolkers.

PRIJS

jongeren en roze ouderen samenkomen

WANNEER

om in een veilige omgeving ervaringen

TIJD

uit te wisselen. Jongeren hebben geen

PRIJS

Jij past echt bij mij

idee dat de roze ouderen in hun jeugd

LOCATIE

Wil je meteen zien of iemand een

tegen dezelfde problemen aanliepen.

goede liefdesmatch is en bij jou past?

In het project Love = Love willen we

Goed nieuws! Dat zie je razendsnel

die twee generaties samenbrengen.

als je weet waar je op moet letten.

Zo kunnen oud en jong elkaar onder-

Monica Wardenaar is schrijver van het

steunen en van elkaar leren.

boek Jij past echt bij mij en tijdens deze

De bijeenkomsten worden begeleid door

interactieve lezing licht zij een tipje

schrijver en trainer Eveline van de Putte.

van de sluier op.

WANNEER

aaien en vasthouden!
Kom je ook?
WANNEER
TIJD

13.00 - 16.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum

16 mei

TIJD

19.30 - 21.30 uur

PRIJS

WANNEER
TIJD

15 mei

PRIJS

€12,50

LOCATIE

Forum

17 en 21 mei

18.00 - 21.30 uur
€10,00 (twee bijeenkomsten

incl. maaltijden)
LOCATIE

Forum Café

21 mei

19.15 - 19.45 uur
€4,00
Stadstheater

verschillende landen?
23 mei

10.30 - 11.30 uur
Gratis

LOCATIE

Forum Café

JUNI

Cultuurlezing 75 jaar D-Day

Lezing Carina van Leeuwen

In 2019 is het precies 75 jaar

Carina van Leeuwen vertelt over haar

geleden dat de Invasie en de Slag

werk als schrijfster van thrillers en

om Normandië plaats vond. Het was

als forensisch coördinator in het Cold

de grootste amfibische invasie in de

Case team van politie Amsterdam.

geschiedenis en het begin van de

Een activiteit in het kader van de

bevrijding van West-Europa.

Spannende Boekenweken van

Eric Klarenbeek neemt je mee terug

1 t/m 21 juni.

in de tijd, naar de voorbereidingen,

WANNEER

de invasie en wat er daarna allemaal

TIJD

gebeurde.
WANNEER
TIJD

2 juni

11.00 - 12.30 uur

PRIJS

13 juni

20.00 - 22.00 uur

PRIJS

€10,00 (leden) en

€12,50 (niet-leden)
LOCATIE

Forum Cafe

€10,00 (leden) en

€12,50 (niet-leden)

Vaderdag in het E-Lab

Omgaan met hooggevoeligheid

Ook voor je lieve vader kun je iets gaafs

Tijdens deze workshop krijg je een korte

maken in het E-Lab. Meer informatie

uitleg over hooggevoeligheid en hoe je

Exotus Serpenti:
Reptielenmiddag in het Forum

volgt snel.

daarmee om kunt gaan. Ongeveer één

Exotus Serpenti komt langs in het

TIJD

Forum met prachtige en spannende

15 juni: 11.00 - 16.00 uur

reptielen! Leer van alles over slangen,

PRIJS

hagedissen, schildpadden en nog

LOCATIE

LOCATIE

Forum - Trainingsruimte

WANNEER

12 en 15 juni

12 juni: 13.00 - 16.00 uur
Prijs wordt nog bekend gemaakt
E-Lab

op de vijf is een hoogsensitief persoon
(HSP). Hooggevoelige mensen staan
(onbewust) extra open voor prikkels en
indrukken en de verwerking van deze
indrukken gaat langzamer. Na een korte

veel meer exotische dieren. En als je

introductie gaan we aan de hand van

een echte durfal bent mag je de

oefeningen met elkaar in gesprek over

reptielen zelfs aaien en vasthouden!

hooggevoeligheid en hoe je hiermee om

Kom je ook?

kan gaan.

WANNEER
TIJD

12 juni

13.00 - 16.00 uur

PRIJS

Gratis

LOCATIE

Forum

WANNEER
TIJD

27 juni

09.00 - 11.00 uur

PRIJS

€17,50

LOCATIE

Forum

