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Blijf op de hoogte

Najaarsactiviteiten in jouw bibliotheek

ACTIVITEITEN, WORKSHOPS 
EN CURSUSSEN

2022

Kijk voor het actuele aanbod op 
www.bibliotheek-zoetermeer.nl

In Bibliotheek  
Forum Zoetermeer  
is van alles te doen.  

Cursussen, workshops,  
lezingen, debat  

en nog meer. 

Voor jong  
en oud! 



DOOR EN VOOR  
ZOETERMEERDERS
De bibliotheek is een plek waar je niet 
alleen boeken kunt lenen en lezen en  
activiteiten kunt doen, je kunt er ook zelf  
iets brengen en delen. Wij maken graag  
ruimte voor jouw kennis en verhalen. 

Ontmoetingspunt Verlies
Een voorbeeld initiatief is het Ontmoetingspunt Verlies. Je kunt hier  
terecht voor een luisterend oor en het delen van ervaringen met lotgenoten.  
Vrijwilligster en ervaringsdeskundige Nancy was zelf in de rouw en wilde 
graag in contact komen met lotgenoten. Ze benaderde de bibliotheek en het 
Ontmoetingspunt Verlies werd een feit.

Een eigen plek voor de LHBTIQ+ gemeenschap
Op initiatief van de Bibliotheek Forum Zoetermeer,  
COC Haaglanden en de LHBTIQ+ stuurgroep is een eigen  
plek gecreëerd voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Jong en oud; 
iedereen is van harte welkom, bedacht door LHBTIQ+  

voor LHBTIQ+. Iedere laatste vrijdagavond van de maand.

De Stamtafel
Of bijvoorbeeld de Stamtafel. Ben je helemaal gek van jouw hobby,  
(vrijwilligers)werk, over een boek dat je hebt geschreven of over iets heel  
anders? Aan de Stamtafel kun je op jóuw manier vertellen over jouw passie. 

HEB JIJ IETS  
OM TE DELEN? 

Neem contact met ons op via  
programmering@bibliotheek-zoetermeer.nl

Wij maken graag  

ruimte voor jouw 

kennis en verhalen



ONTMOETEN
De bibliotheek is voor iedereen en  
een toegankelijke plek om laag- 
drempelig anderen te ontmoeten.
Daarom zijn er in de bibliotheek 
ook speciale activiteiten gericht op 
ontmoeting. Bijvoorbeeld iedere  
donderdagochtend in het Forum het 
Haak en Brei cafe, speel een spelletje 
Yahtzee op de spelletjesochtend,  
kom verhalen vertellen aan de  
verhalentafel of ontmoet.

Debat > Like or Cancel -  
waarheid of werkelijkheid
• Donderdag 10 november
• 19.30 uur 
• Gratis

Is waarheid ook werkelijkheid?  
Tot waar kan je gaan op internet  
en sociale media. Doe mee en  
ontwikkel jouw eigen kritische  
online zintuigen.

Workshop > 
Vriendschap
• 29 september
• 19.00 -21.00 uur 
• Gratis

Workshop > 
Meer geluk
• 6 oktober
• 9.00 - 21.00 uur 
• Gratis

Week tegen de eenzaamheid 
(van 29 september t/m  
6 oktober) 
De bibliotheek organiseert  
activiteiten en workshops gericht 
op ontmoeten en verbinden. 
Jij bent van harte welkom! 

Nationale Voorleeslunch  
in wijkvestiging  
Rokkeveen
• 7 oktober 
• 11.30 - 13.00 uur 
• Gratis

Lezing auteur en columnist  
Haroon Ali > ‘Coming-outdag’ 
• Dinsdag 11 oktober 
• 20.00 - 21.30 uur
• Gratis

Vier de Coming-outday met journalist 
Haroon Ali (39). Hij kwam zelf op zijn 
eenentwintigste uit de kast.

COLLECTIE
Onze collectie komt tot leven tijdens 
het programma voor de Maand van 
de geschiedenis in oktober, tijdens het 
Nederlands Trillerfestival of tijdens 
een lezingin de maand november 
voor Nederland Leest. Of laat je eigen 
verbeelding spreken en kom naar het 
schrijfcafe. Het Schrijfcafé is op de  
3e woensdagochtend van de maand 
van 9.45 - 12.15 uur. Laat je verrassen 
tijdens deze inspirerende ochtend.

ACTUEEL AANBOD 
Kijk voor de meest actuele informatie op 

www.bibliotheek-zoetermeer.nl/ 
activiteiten/agenda 

Cultuurlezing  
Eric Klarenbeek >  
Wat een ramp!
• Zondag 23 oktober
• 11.00 - 12.30 uur 
• € 10,50 leden | € 13,00 niet leden

Een lezing aansluitend op het  
thema van de Maand van de  
Geschiedenis ‘Wat een ramp’.

Lezing > Hoe pleeg je  
de perfecte moord?
• Donderdag 3 november
• 20.00 - 22.00 uur
• Gratis

Lezing van schrijver en forensisch 
rechercheur Carina van Leeuwen  
over haar werk en haar boeken.

Lezing Yvonne Keuls >  
Mevrouw mijn moeder
• Dinsdag 29 november
• 20.00 - 22.00 uur
• € 10,50 leden |  

€ 13,00 niet leden

Toneelbewerking van het boek 
Mevrouw mijn moeder, waar 
Yvonne Keuls zelf alle rollen  
vertolkt.



Filosofie College > 
Duurzaamheid
• Donderdag 20 oktober
• 20.00 -  22.00 uur
• € 10,50 leden | € 13,00 niet leden

Filosofeer mee over het thema 
Duurzaamheid. Onder leiding  
van dr. Rico Sneller.
 

Duurzaamheidsmarkt
• zondag 10 oktober 
• 12.00 - 17.00 uur 

Een markt waar verschillende 
organisaties samen komen en 
informatie verstrekken over het 
thema Duurzaamheid.

Filosofie College >
(Digitaal) Burgerschap

• Dinsdag 13 december
• 20.00 - 22.00 uur
• € 10,50 leden € 13,00 niet leden

Filosofeer mee over het thema  
(digitaal) burgerschap. Onder 
leiding van dr. Rico Sneller.

INFORMATIEBALIES
De bibliotheek werkt samen met verschillende 
partnerorganisaties. Zoetermeerders kunnen 
bij al deze partners terecht met vragen over 
bijvoorbeeld ouderschap, werk vinden, digitale 
vaardigheden etc. Bij het Digi-taalhuis kun je 
o.a. terecht voor hulp bij taalontwikkeling of 
bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 
kun je met al je vragen terecht over websites 
van de overheid of hoe je zaken met de over-
heid digitaal kunt regelen. Wil je meer weten 
kom langs of kijk op onze website. 

Informatie &  
Ontmoeting over  
Regenboog ouderschap
• Vrijdag 9 december
• 19.30 uur
• Gratis

Op Paarse Vrijdag, is er  
dit jaar aandacht voor  
Regenboog ouderschap.

JEUGD EN JONGEREN

BoekStart koffertje
Voor de alle kleinsten deelt de  
bibliotheek het BoekStart koffertje  
uit. Want ja, ook jouw pasgeboren  
kindje vind voorlezen fijn en het is  
bewezen goed voor de verdere taal- 
ontwikkeling van je kind. De peuters 
en hun (groot)ouders kunnen iedere 
woensdag genieten bij het Peutervoor-
lezen. Er wordt uiteraard voorgelezen 
maar we zingen ook samen liedjes, 
afgewisseld met bewegingsversjes.

De BiebFabriek
Voor de iets oudere kinderen hebben 
we de BiebFabriek bij deze activiteit 
ga jij experimenteren, robots bouwen, 
proefjes doen en aan de slag met allerlei 
geweldige en spannende materialen. 

Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek van  
5 t/m 16 oktober wordt het feest voor 
jou in de bibliotheek. 

Schoolvakantieactiviteiten
Tijdens iedere schoolvakantie  
zijn er leuke activiteiten  
te beleven zoals 
bijvoorbeeld 
Boek en Film. 

BiebFabriek (8 - 12 jaar)
• Iedere woensdag Forum
• 14.00 - 15.00 uur 
• € 2,00

Kom op ontdekkingstocht in de 
BiebFabriek en word een echte 
wetenschapper in de dop! 

Peutervoorlezen
• Iedere woensdag  

(Forum en wijkvestigingen)
• 10.30 - 11.00 uur
• Gratis

Onze voorlezers lezen bekende en 
minder bekende prentenboeken 
voor over allerlei onderwerpen.



TAALCURSUSSEN 
Welke taal wil jij graag leren? Houd je hersenen fris en 
scherp. Kom een nieuwe taal leren bij Bibliotheek Forum 
Zoetermeer. Betaalbaar, op locatie en voor ieder niveau. 

Engels 1A 3 okt 9 lessen 20.45 - 22.15 uur € 139,00 

Engels 1C 3 okt 9 lessen 19.00 - 20.30 uur € 139,00 

Frans beginners 1A 4 okt 12 lessen 19.30 - 21.00 uur € 189,00 

Italiaans 1A 22 sep 12 lessen 15.15 - 16.45 uur € 189,00 

Italiaans 3B 22 sep 12 lessen 13.30 -  15.00 uur € 189,00 

Spaans 1A 3 okt 12 lessen  20.00 - 21.30 uur € 189,00

CURSUSSEN EN  
WORKSHOPS

Vind jij het leuk om creatief bezig te zijn 
of wil jij jezelf verder te ontwikkelen? 
Ontmoet andere deelnemers en verrijk 
jouw kennis. Wij bieden kleine 
groepen, professionele  
docenten, een ongedwongen  
sfeer in het Stadshart  
van Zoetermeer.  
Laat je verrassen!

WORKSHOPS

Visueel Communiceren
De basis
• Vrijdag 7 oktober 
• 09.00 - 12.00 uur
• € 25,00

Kerstspecial
• Vrijdag 9 december 
• 09.00 - 12.00 uur
• € 25,00

“Een beeld zegt meer dan  
1000 woorden.” Wist je dat 
iedereen kan tekenen?  
En wist je dat communiceren 
met beelden beter werkt  
dan met woorden?

 

Zo lukt opruimen je wel! 
• Woensdag 12 oktober  

(Oosterheem)
• 19.00 - 22.00 uur
• € 25,00

• Vrijdag 14 oktober (Forum) 
• 09.30 - 12.30 uur
• € 25,00

Opruimen! Hoe krijg je je huis en  
kastjes op orde? Wil jij weten waar  
je moet beginnen of hoe je aan  
de slag moet gaan? Kom dan naar  
deze workshop.

 

MensTypes 
• Woensdag 14 oktober
• 20.00 - 22.00 uur  
• € 10,50 leden | € 13,00 niet-leden

Val jij altijd op de ‘verkeerde’ types?  
Dan is deze workshop iets voor jou.  
Leer menstypes herkennen! 



Klein Vaarbewijs 1
• Dinsdag 4 oktober 
• 19.00 - 22.00 uur
• 5 lessen > € 159,00 

Ga jij het water op? Haal dan 
hier je vaarbewijs. Dit is ver-
plicht voor iedereen die vaart 
met een vaartuig dat harder 
kan dan 20 km per uur. 

CURSUSSEN

Art Journaling  
• Maandag 19 september 
• 19.30 - 21.30 uur 
• 6 lessen > € 179,00 

Wil jij creatief aan de slag 
en leren hoe je kunstzinnige 
pagina’s in een blanco boek 
kunt maken?  

NLP (Neuro Linguistisch  
Programeren)
• Dinsdag 11 oktober
• 19.00 - 21.30 uur
• 4 lessen > € 119,00 

In deze cursus word je bewust 
gemaakt dat resultaten voor een 
groot deel worden bepaald door 
communicatie.

Een website maken  
met Wordpress
• Donderdag 6 oktober 
• 19.30 - 21.30 uur
• 4 lessen > € 115,00 

Online zichtbaarheid is erg belang-
rijk. Heb jij een klein bedrijf of wil je 
gewoon weten hoe je met WordPress 
een website maakt? Volg dan deze 
cursus.

Klussen in en  
om de woning
• Dinsdag 4 oktober
• 19.00 - 21.30 uur
• 6 lessen > € 149,00 

Wil je leren hoe je thuis een 
aantal eenvoudige klussen 
kunt klaren? In deze cursus 
leert je werken met verschil-
lende materialen.

Duitsland, buur of broer?
• Zondag 30 oktober
• 11.00 - 12.30 uur 
• 5 lessen > € 99,00 

Korte inhoudelijke cursus over 
Duitsland vanaf de Germaanse 
stammen tot aan nu.

CULTUURLEZINGEN

Het kleurrijke Napels en  
het fascinerende Pompeii
• Maandag 17 oktober 
• 19.30 - 22.00 uur 
• 2 lezingen > € 49,00

In twee lezingen ontdekt u aan de 
hand van prachtig beeldmateriaal 
de boeiende kunst- en cultuur- 
geschiedenis van deze twee  
Italiaanse hotspots.

Hoo Man Chan:  
Golden Boy - Gustav Klimt
• Zondag 27 november
• 11.00 - 12.30 uur
• 1 lezing > € 10,50 leden |   

€ 13 niet-leden   

Een lezing aansluitend op de 
tentoonstelling in Het Van Gogh 
Museum over Klimt, waarbij de 
invloeden van de internationale 
avantgarde-kunst op zijn oeuvre 
inzichtelijk worden gemaakt.

Hoo Man Chan: 
Manhattan Masters -  
The Frick Collection
• Zondag 30 oktober
• 11.00 - 12.30 uur
• 1 lezing > € 10,50 leden |   

€ 13 niet-leden  

Het Mauritshuis viert dit jaar haar 
200-jarig bestaan. Een van de haar 
festiviteiten is de bijzondere  
tentoonstelling met werken uit 
The Frick Collection uit New York.

De VOC als Nederlandse 
wereldmacht
• Maandag 3 oktober 
• 19.00 - 21.00 uur
• 4 lezingen > € 119,00

Over hoe kleine republiek  
Nederland beslag kon leggen 
op grote andere landen, de 
machtsverhoudingen met andere 
Europese landen, de ambities tot 
bezitsverwerving en slavernij.


