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BIBLIOTHEEK  
FORUM ZOETERMEER  
IS ER VOOR JOU!
In het Forum kun je lezen, leren, ontmoeten, 

advies en ondersteuning halen en meedoen  

met heel veel leuke activiteiten. Het Forum  

is de hoofdvestiging van Bibliotheek Forum  

Zoetermeer en 40 partnerorganisaties.  

Cultureel, maatschappelijk en educatief:  

het Forum is er voor iedereen.

Bekijk in deze brochure ons najaarsprogramma en plan 

jouw favorieten vast in. Er is weer veel te doen in het 

Forum zelf, maar we bieden ook online activiteiten aan 

voor iedereen die liever nog even niet naar het Forum 

komt. Uiteraard houden we bij alle activiteiten rekening 

met de, op dat moment geldende, coronamaatregelen. 

De Bibliotheek is een veilige plek voor iedereen. 

Houd onze website in de gaten voor meer informatie  

en nieuwe activiteiten!

Inhoud

TAALCURSUSSEN 3
OVERIGE CURSUSSEN 4
WORKSHOPS  6
LEZINGEN EN DEBATTEN 7
OVERIG 11
REGENBOOG ACTIVITEITEN 12
IEDERE MAAND VOLWASSENEN 13
JEUGD ACTIVITEITEN 14
IEDERE MAAND JEUGD 15

COLOFON 
September 2021
Het gepubliceerde programma is onder  
voorbehoud van druk- en zetfouten. 

Ontwerp en opmaak
studioBoven grafisch ontwerp

Drukwerk
Impressed Print & Sign

September t/m 
december 2021

Programma
Najaar

2



Ben je op vakantie geweest in Frankrijk en wil je volgend 

jaar toch wat meer kunnen zeggen dan ‘bonjour’ en  

‘merci’? Ben je gecharmeerd van de Spaanse taal na het 

kijken van ‘La Casa de Papel’? Wil je weten waar het  

winnende songfestivallied ‘Zitti en Buoni’ over gaat?  

Schrijf je in voor een taalcursus!

IEDEREEN IS  
WELKOM OM IETS TE LEREN

De Volksuniversiteit (onderdeel van  

Bibliotheek Forum Zoetermeer) biedt laag- 

drempelige cursussen op allerlei terreinen  

aan. Iedereen is welkom om bij ons iets te leren. 

Naast het opdoen van kennis is het ook gezellig  

in de klas. Leren met plezier staat voorop. Je kunt 

ons hele cursusaanbod vinden onder het kopje 

‘Leren’ op > www.bibliotheek-zoetermeer.nl. 

TAALCURSUSSEN

CURSUS

Engels 1A

Engels 1C

Engels 1D

Engels 2D

Engels  
Conversatie

Frans 1B

Frans 2B

Italiaans  
1A/1B

Italiaans 3A

Spaans 1A

Spaans 1A

Spaans 1B

Introductie op 
de Arabische 
Taal en cultuur

DATA

4, 11, 25 okt., 1, 8, 15, 22, 29 nov., 6 dec.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov., 7 dec.

4, 11, 25 okt., 1, 8, 15, 22, 29 nov., 6 dec.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov., 7 dec.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov.,  

7, 14, 21 dec., 11 jan.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov.,  

7, 14, 21 dec., 11 jan.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov.,  

7, 14, 21 dec., 11 jan.

7, 14, 28 okt., 4, 11, 18, 25 nov.,  

2, 9, 16, 23 dec, 13 jan.

7, 14, 28 okt., 4, 11, 18, 25 nov.,  

2, 9, 16, 23 dec, 13 jan.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov.,  

7, 14, 21 dec., 11 jan.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov.,  

7, 14, 21 dec., 11 jan.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16, 23, 30 nov.,  

7, 14, 21 dec., 11 jan.

5, 12, 26 okt., 2, 9, 16 nov.

DAG

Maandag

Dinsdag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Donderdag

Donderdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

TIJD

20.45 - 22.15 uur

20.45 -22.15 uur

19.00 - 20.30 uur

19.00 - 20.30 uur

15.30 - 17.00 uur

20.45 - 22.15 uur

19.00 - 20.30 uur

15.45 - 17.15 uur

14.00 - 15.30 uur

20.45 - 22.15 uur

11.00 - 12.30 uur

19.00 - 20.30 uur

19.00 - 20.15 uur

PRIJS*

€ 139,-

€ 139,-

€ 139,-

€ 139,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 99,-

*Kosten van cursusmateriaal niet inbegrepen.
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OVERIGE CURSUSSEN 

> Stamboomonderzoek voor beginners

> Wayuu Mochila tas haken

In deze cultuurhistorische cursus over Rome 

komen drie zeer interessante en belangrijke 

perioden uit de geschiedenis aan bod  

(Romeinse Keizertijd, Renaissance en Barok). 

Centraal in deze cursus staan architectuur, 

schilderkunst en beeldhouwkunst, maar ook 

aspecten van bv. de politieke en religieuze 

ontwikkelingen en het dagelijkse leven.

DATA  4, 11 en 25 oktober en  

1, 8, 15, 22 en 29 november 

TIJD  19.30 - 22.00 uur

PRIJS  € 159,-

LOCATIE  Beroepscollege,  

Van Doornenplantsoen 1

DATA  4, 26 oktober en  

15 november

TIJD  14.00 - 16.00 uur

PRIJS  € 89,-

LOCATIE  Forum

Deze cursus helpt je om de eerste stappen  

te zetten in de wereld van archieven en  

mogelijke andere bronnen voor onderzoek 

naar je familie(naam) en familiegeschiedenis.  

Na deze acht lessen ben je in staat om zelf-

standig (online) onderzoek te verrichten.

In deze cursus haken we een mochila (Spaans 

voor rugzak). De oorsprong van de mochilas 

ligt bij de Wayuu indianen, die leven op de 

grens van Colombia en Venezuela. Ze weven 

prachtige tassen. Die weeftechniek is omgezet 

naar een haaktechniek. Zo kunt u zelf een 

unieke mochila kunt haken. 

> Rome, veelzijdig en altijd verrassend 

DATA  4, 11 en 25 oktober

TIJD  19.30 - 22.00 uur

PRIJS  € 59,-

LOCATIE  Beroepscollege, 

Van Doornenplantsoen 1

> Een website maken met WordPress 

WordPress is het meest gebruikte en ge- 

bruiksvriendelijke content management- 

systeem voor het maken van websites. Met 

WordPress bouw je gratis, snel en efficiënt  

een fraaie website. Deze cursus bestaat uit  

5 bijeenkomsten en neemt je stap voor stap 

mee naar de realisatie van jouw website. 

DATA  4, 11 en 25 oktober en  

1 en 8 november

TIJD  19.30 - 21.30 uur

PRIJS  € 115,-

LOCATIE  Beroepscollege,  

Van Doornenplantsoen 1 
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> Plantenverhalen

In deze cursus brengt Annet Breure volks-

verhalen ten gehore die cultuurhistorie en 

kennis rond planten overbrengen. Op een 

traditionele manier, via de kunst van het 

vertellen, hebben we het over de eigen-

schappen, het gebruik en de symboliek van 

de planten om ons heen. Daarnaast kun je 

diverse soorten kruidenthee proeven en is 

er ruimte voor uitwisseling. 

DATA  5, 12 en 26 oktober en  

2, 9 en 16 november

TIJD  20.30 - 22.00 uur

PRIJS  € 99,-

LOCATIE  Beroepscollege, 

Van Doornenplantsoen 1

> Vaarbewijs 1 

Tijdens deze cursus word je klaargestoomd 

voor het examen Klein Vaarbewijs 1 (KVB1). 

Het vaarbewijs is het enige rechtmatige 

officiële vaardocument dat door de  

autoriteiten in Nederland en in het buiten-

land erkend wordt. 

Het examen Klein Vaarbewijs 1 (KVB1) 

moet je zelf aanvragen en staat los van het 

cursusgeld.

DATA 5, 12 en 26 oktober en  

2 en 9 november

TIJD  20.30 - 22.00 uur

PRIJS  € 169,-

LOCATIE  Beroepscollege, 

Van Doornenplantsoen 1

Je vindt dat je twee linkerhanden hebt,  

maar je wilt toch graag thuis een aantal een-

voudige klussen klaren? Dan is deze cursus 

echt voor jou. De docent - een oud-docent 

bouwtechniek - zorgt ervoor dat je vaardig 

wordt in het klussen en repareren, waarbij 

veiligheid, voorbereiding én een goede plan-

ning de belangrijkste uitgangspunten zijn. 

DATA  5, 12 en 26 oktober en  

2, 9 en 16 november 

TIJD  20.30 - 22.00 uur

PRIJS  € 149,-

LOCATIE  Beroepscollege,  

Van Doornenplantsoen 1

Wat zien wij om ons heen als we een reis door 

het heelal maken? Wat is de structuur van 

de kosmos? Met veel beelden maakt docent 

Theo van Es dit duidelijk. Hij vertelt over het 

planetenstelsel, de Melkweg en zwarte gaten. 

Ook legt hij uit hoe het heelal is ontstaan en 

gaat in op zaken als de relativiteitstheorie van 

Albert Einstein en de recente ontwikkelingen 

op het gebied van astronomie.

DATA  25 oktober en 1 en  

8 november 

TIJD  19.30 - 22.00 uur

PRIJS  € 99,-

LOCATIE  Beroepscollege,  

Van Doornenplantsoen 1

> Klussen in en om de woning

> Reis door het heelal

Theo van Es
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> Visueel Communiceren, de Basis

WORKSHOPS

DATUM  1 oktober 

TIJD  09.00 - 12.00 uur

PRIJS  € 22,50 

LOCATIE  Forum

> Anders denken, anders doen

Wil je meer leren over hoe je brein informatie 

opneemt en verwerkt? En wat dit betekent 

voor je communicatie? Hoe zou het zijn als  

je nog meer inzicht krijgt in effectieve  

communicatie, zelfvertrouwen krijgt in  

minder makkelijke gesprekken en creatiever 

en professioneler in communicatie wordt. 

DATUM  28 september 

TIJD  19.00 - 21.00 uur

PRIJS  € 22,50 

LOCATIE  Beroepscollege,  

Van Doornenplantsoen 1

> Zo lukt opruimen je wel!

Wil jij graag een opgeruimd huis maar 

weet je niet goed waar je moet beginnen of 

hoe je het aan moet pakken? In de work-

shop ‘Zo lukt opruimen je wel’ krijg je prak-

tische tips en ga je aan de slag zodat je het 

thuis meteen in de praktijk kunt brengen.

DATUM  29 september 

TIJD  09.00 - 12.00 uur

PRIJS  € 22,50 

LOCATIE  Forum

> Hoogbegaafde senioren

Hoogbegaafde senioren worden vaak niet 

herkend. Er kan onbegrip ontstaan gevolgd 

door een sociaal isolement, zeker wanneer 

er mobiliteitsproblemen en zorgbehoeften 

ontstaan. Deze interactieve workshop, in 

samenwerking met dr. N. Nauta (arts en  

psycholoog), is voor iedereen toegankelijk die 

op wat voor wijze hiermee te maken heeft.

DATUM  5 oktober 2021

TIJD  13.30 - 15.30 uur

PRIJS  Gratis

LOCATIE  Forum 

dr. N. Nauta

Wist je dat iedereen kan tekenen? En wist 

je dat communiceren met beelden beter 

werkt dan met woorden? In drie uur leer 

je het visuele ABC, de basistechnieken van 

visueel communiceren en oefenen we  

een paar manieren waarop je visuele  

communicatie in je werk kunt toepassen.
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> Debat: fake of echt nieuws?

Tegenwoordig kunnen we niet meer  

klakkeloos geloven wat er in de krant staat. 

Maar hebben officiële nieuwskanalen niet 

de plicht om het nieuws zo waarheids-

getrouw te brengen? En wat is de rol van 

Facebook en Twitter bij het aanpakken van 

onwaarheden op social media? Aan de  

hand van een aantal stellingen gaat  

presentatrice Rubaina Bhikhie in gesprek 

met uitgenodigde sprekers en het publiek. 

LEZINGEN EN DEBATTEN

 

DATUM  15 september

TIJD  19.30 - 21.30 uur 

PRIJS  Gratis, aanmelden  

via de website

LOCATIE  Forum 

Het handelsmerk van misdaadschrijver 

Tomas Ross is ‘spannende fictie’, een genre 

gebaseerd op zowel feiten als verzonnen 

gebeurtenissen. Zijn boeken bevatten 

vaak een historisch en politiek tintje, soms 

zijn het zelfs ‘doofpotaffaires’. Presentator 

Laurens de Groot gaat in gesprek over zijn 

boeken, het schrijversleven en meer.

 

DATUM  3 oktober 

TIJD  15.00 - 16.30 uur

PRIJS  € 10,50 leden /  

€ 4,00 online en € 13,50 niet 

leden / € 6,00 online

LOCATIE  Forum & online

> Talkshow: Boek & Meer met Tomas Ross

In de klassieker ‘Juffrouw Else’ beschrijft  

auteur Arthur Schnitzler het morele  

dilemma van een gevoelig 19-jarig meisje, 

dat voor de keuze wordt gesteld om de 

schulden van haar vader af te lossen door 

zichzelf letterlijk bloot te geven. Docent 

Eugenia Garrone vertelt je in deze lezing 

alles over Arthur Schnitzler en het psycholo-

gische inzicht waarmee hij karakters en de 

tijdgeest ontleedde. 

> Lezing: Duitse literatuur Arthur Schnitzler en Juffrouw Else

DATUM  6 oktober 

TIJD  10.00 - 12.00 uur

PRIJS  € 16,50 

LOCATIE  Forum

Tomas Ross (Fotograaf Ben Kleyn)
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> Lezing: Manu Keirse - Levenslessen over rouwarbeid

In samenwerking met uitvaartorganisatie 

CUVO is er de lezing ‘Levenslessen over rou-

warbeid’ van Prof. dr. em. Manu Keirse.

Keirse is klinisch psycholoog, doctor in de 

geneeskunde en de autoriteit in België en 

Nederland als het om verdriet, verlies en 

de laatste levensfase gaat. Om verlies te 

overleven moet je rouwarbeid verrichten. 

Hoe ga je als familie, vriend of collega en 

werkgever om met degene die rouwt? 

Manu Keirse gaat hier uitgebreid op in 

tijdens deze lezing.

DATUM  15 oktober

TIJD  19.30 - 21.00 uur

PRIJS  € 7,50 Forum /  

€ 4,95 online

LOCATIE  Forum & online

> Talkshow: Boek & Meer met Simone van der Vlugt  

Simone van der Vlugt viert dit jaar haar 

25-jarig schrijvers jubileum en heeft meer 

dan twintig titels op haar naam staan  

waaronder vele thrillers en historische  

romans. Haar werk is meermalen bekroond 

en genomineerd. Speciaal voor het Thriller- 

festival is Simone te gast. Presentator 

Laurens de Groot gaat in gesprek over haar 

boeken, het schrijversleven en meer.

 

DATUM  31 oktober 

TIJD  15.00 - 16.30 uur

PRIJS  € 10,50 leden /  

€ 4,00 online en € 13,50 niet 

LEDEN / € 6,00 online

LOCATIE  Forum & online

> Cultuurlezing: Wederopbouw 

Eric Klarenbeek vertelt over de bevrijding, 

de naoorlogse periode en de opbouw van 

Nederland na alle verwoestingen van de 

Tweede Wereldoorlog. Naast de wederop-

bouw speelde ook de ‘politionele acties’ en 

uiteindelijk de afstand van ‘ons Indië’ en de 

ontluikende Koude Oorlog. Speciaal voor de 

Maand van de Geschiedenis.

 

DATUM  17 oktober

TIJD  11.00 - 12.30 uur

PRIJS  € 10,50 leden en  

€ 13,50 niet leden

LOCATIE  Forum

Prof. dr. em. Manu Keirse.

Simone van der Vlugt (Fotograaf Wim van der Vlugt) 
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> Cultuurlezing: Artemisia - Vrouw & Macht

De 17de-eeuwse schilderes, Artemisia  

Gentileschi, was een van de bekendste, 

meest belangrijke kunstenaars van de  

Italiaanse barok.  Haar voorstellingen  

zijn dramatisch, sensueel, grenzen aan 

schandaal, en neigen hier en daar zelfs naar 

een mengeling van geweld en verleiding. 

Een lezing door Hoo Man Chan aansluitend 

bij de tentoonstelling ‘Artemisia. Vrouw & 

Macht’ in het Rijksmuseum Twenthe.

 

DATUM 14 november 

TIJD 11.00 - 12.30 uur

PRIJS € 10,50 leden en  

€ 13,50 niet leden

LOCATIE Forum 

> Lezing: Nederland Leest met Twan Huys

November is de maand van ‘Nederland 

Leest’. Een maand waarin we met boeken 

gesprekken op gang laten komen en lezers 

met elkaar verbinden. Dit jaar is het thema 

‘Over de grens’. Speciaal hiervoor geeft 

Twan Huys een lezing. Twan Huys werkte 

lange tijd over de grens als Amerikacorres-

pondent voor het actualiteitenprogramma 

NOVA en de NOS. Hij schreef boeken over 

zijn ontmoetingen in New York, de Clintons, 

z’n gasten in College Tour en recent over 

wandelen. 

 

DATUM  18 november 

TIJD  19.30 - 21.00 uur

PRIJS  € 10,50 leden /  

€ 4,00 online en € 13,50 niet 

leden / € 6,00 online

LOCATIE  Forum & online 

> Debat: Tegenlicht - Meet-Up

Tegenlicht is het future affairs-platform  

van de VPRO, die Bibliotheek Forum  

Zoetermeer vertaalt naar de Zoetermeerse 

samenleving. Wie en wat geeft de wereld 

morgen vorm? We staan aan de frontlinie 

waar nieuwe ideeën worden ontwikkeld, 

getest en bekritiseerd binnen de wereld van 

lokale politiek, economie, maatschappij, 

techniek en wetenschap. Om het thema zo 

actueel mogelijk te houden, is deze nog niet 

bekend. Houd onze website in de gaten.

DATUM  1 december

TIJD  19.30 - 21.30 uur

PRIJS  Gratis

LOCATIE  Forum & online 

Twan Huys (Fotograaf Sacha de Boer)
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> Lezingen: Het Florence van de Medici’s 

In twee bijeenkomsten volgen we de  

beroemde Medici-familie die haar stempel 

op het 15e en 16e eeuwse Florence heeft  

gedrukt. Als ’Wieg van de Renaissance’ 

toont deze voormalige stadstaat een  

ongelooflijke schat aan bouwkunst,  

schilderkunst, beeldhouwkunst en  

kunstnijverheid. Wat hebben onder meer 

Michelangelo, Brunelleschi, Botticelli,  

Donatello, Vasari bijgedragen aan de roem 

en macht van de Medici’s? Welke uitingen 

van de volkscultuur vinden tegenwoordig 

nog steeds plaats?  

DATUM  6 en 13 december

TIJD  19.30 - 22.00 uur

PRIJS  € 39,-

LOCATIE  Beroepscollege,  

Van Doornenplantsoen 1

> Cultuurlezing: Het licht van Cuyp - Gainsborough,  
 Constable en Turner

Aelbert Cuyp is een van de belangrijkste 

landschapschilders uit de Gouden Eeuw. 

Tijdens een ware Cuyp-rage werden de 

zonovergoten landschappen van Cuyp bij 

Engelse verzamelaars razend populair en 

talloze Britse schilders als Gainsborough, 

Constable en Turner lieten zich door hem 

inspireren. Een lezing door Hoo Man Chan 

aansluitend bij de tentoonstelling ‘In het 

licht van Cuyp’ in het Dordrechts Museum.

 

DATUM  12 december 

TIJD  11.00 - 12.30 uur

PRIJS  € 10,50 leden en  

€ 13,50 niet leden

LOCATIE  Forum
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https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/leren/cursussen-en-workshops/kunst-en-cultuur/het-florence-van-de-medicis.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/leren/cursussen-en-workshops/kunst-en-cultuur/het-florence-van-de-medicis.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20211212-cultuurlezing-cuyp.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20211212-cultuurlezing-cuyp.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20211212-cultuurlezing-cuyp.html


> UITFestival Zoetermeer: Culturele wandeling

OVERIG

Tijdens het UITfestival starten we het  

culturele seizoen in Zoetermeer. Als onder- 

deel hiervan ben je tijdens de Culturele 

wandeling welkom in Bibliotheek Forum 

Zoetermeer. De hele wandeling gaat langs 

diverse culture plekken in Zoetermeer en 

brengt kunst en cultuur op jouw pad. In de 

Bibliotheek zijn er diverse activiteiten.

DATUM  10 september

TIJD  19.00 - 22.00 uur

PRIJS  Gratis

LOCATIE  Forum

> Nationale Voorleeslunch voor senioren

Op 1 oktober organiseert de Bibliotheek 

de Nationale Voorleeslunch. Tijdens de 

voorleeslunch kunnen ouderen genieten 

van elkaars gezelschap, een mooi verhaal 

en natuurlijk een lekkere lunch. Het verhaal 

voor de Nationale Voorleeslunch is dit jaar 

door Mensje van Keulen geschreven.

In verband met corona is de precieze invul-

ling van de Nationale Voorleeslunch voor 

senioren nog onder voorbehoud. Houd onze 

berichtgeving hiervoor in de gaten.

 

DATUM 1 oktober

TIJD nog niet bekend

PRIJS nog niet bekend

LOCATIE Forum

> Week van de Opvoeding

Tijdens de Week van de Opvoeding (4 t/m 

10 oktober) organiseren we samen met het 

Meerpunt (Centrum voor jeugd en gezin) 

en Piëzo een ochtend over opvoeden. We 

vertellen over verschillende opvoedstijlen 

en ouders/verzorgers van kinderen in de 

leeftijd 2 tot 12 jaar kunnen ervaringen en 

verhalen delen. 

DATUM 6 oktober

TIJD 9.30 - 11.00 uur

PRIJS Gratis

LOCATIE Forum
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https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20210910-culturele-wandeling.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20210910-culturele-wandeling.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20211001-nationale-voorleeslunch-senioren.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20211001-nationale-voorleeslunch-senioren.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/meerpunt-centrum-voor-jeugd-en-gezin/Week-van-de-opvoeding.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/meerpunt-centrum-voor-jeugd-en-gezin/Week-van-de-opvoeding.html


> Online in gesprek met Splinter Chabot

REGENBOOG ACTIVITEITEN

In aanloop op de feestelijke opening van  

het Rainbowcafé biedt de Bibliotheek 

jou de kans om online in gesprek te gaan 

met auteur Splinter Chabot. Heel open en 

onbevangen zal Splinter vertellen over zijn 

coming-out en de totstandkoming van zijn 

boek Confettiregen.

DATUM 17 september

TIJD 19.30 - 21.00 uur

PRIJS € 4,95

LOCATIE online

> Opening Rainbowcafé met Splinter Chabot

De maandelijkse ontmoetingsplek voor en 

door LHBTIQ+-personen opent feestelijk 

de deuren met auteur Splinter Chabot als 

speciale gast. Het Rainbowcafé is dé plek in 

Zoetermeer om nieuwe mensen te ontmoe-

ten. Iedereen is van harte welkom. Je mag 

zijn wie je bent in het Rainbowcafé. 

DATUM 24 september 

TIJD 19.30 - 21.30 uur

PRIJS Gratis (consumpties  

voor eigen rekening)

LOCATIE Forum 

> Love = Love

Speciaal voor de jaarlijkse Coming-Outdag 

op 11 oktober organiseert de Bibliotheek 

met auteur Eveline van de Putte ‘Love = Love’. 

Vier samen met andere LHBTIQ+-personen 

de liefde met een bijzondere ontmoeting 

tussen roze ouderen en LHBTIQ+-jongeren. 

DATUM 11 oktober

TIJD 18.00 - 21.30 uur

PRIJS: € 10,- (Incl. pizza  

en drankje)

LOCATIE Forum 

> Paarse Vrijdag: Gay and Straight together

Elke jaar dragen mensen op Paarse Vrijdag 

paarse kleding om te laten zien dat ze  

solidair zijn met alle genders en seksuele  

oriëntaties. Voor deze gelegenheid orga-

niseert de Bibliotheek ‘Gay and Straight 

together’. Een gezellige ontmoetingsavond 

met activiteiten zoals bingo en spoken word 

voordrachten. Iedereen is van harte welkom.

DATUM 10 december

TIJD 19.30 - 21.00 uur

PRIJS Gratis (consumpties  

voor eigen rekening)

LOCATIE Forum
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https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20210917-splinter-chabot.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20210917-splinter-chabot.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20210924-opening-lhbti-rainbowcafe.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20211011-coming-outdag.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/20211210-paarse-vrijdag.html


IEDERE MAAND VOLWASSENEN

WAT

> Walk & Talk

> Digitale  
HulpBalie 

 (IDO)

> De Stamtafel

> Online  
JobOn

> Ontmoetings- 
punt Verlies

> Spelletjes- 
ochtend / 

 breicafé

> Theetijd

> Schrijfcafé

> Tablet Café

OMSCHRIJVING

Ontmoet collega werk- 

zoekenden, deel ervaringen 

en laat je inspireren door 

deskundigen.

Krijg hulp bij alle digitale 

aanvragen zoals belasting- 

aangifte, donorregistratie en 

de Zoetermeerpas.

Een ontmoetingsplek voor en 

door Zoetermeerders, luister 

of vertel over jouw passie.

Vergroot jouw baankansen 

tijdens de online netwerk- 

bijeenkomst voor werk- 

zoekenden.

Deel je ervaring en ontvang 

steun na het overlijden van 

een dierbare, verlies van 

werk of gezondheid, of een 

verbroken relatie.

Een ontmoetingsplek voor 

mensen die graag spelletjes 

spelen, haken of breien. 

Ontmoet elkaar onder het 

genot van een kopje thee of 

koffie en praat gezellig bij.

Met wisselende thema’s 

en creatieve werkvormen 

biedt het Schrijfcafé laag-

drempelige en inspirerende 

schrijfbijeenkomsten.

Krijg hulp bij alle vragen  

over (het gebruik van) jouw 

iPad of andere tablet.

WANNEER

Iedere laatste 

dinsdag van  

de maand

Iedere vrijdag  

op afspraak

Iedere laatste 

zondag van  

de maand

Iedere eerste 

dinsdag van  

de maand

Afwisselend 

op vrijdag en 

zondag

Iedere

donderdag

Iedere dinsdag

Iedere derde 

woensdag van  

de maand

Iedere  

woensdag

TIJD

9.30 - 

11.30 uur

14.00 - 

16.00 uur

14.30 - 

15.30 uur

9.30 - 

11.30 uur

14.00 - 

16.00 uur

10.00 - 

12.00 uur

14.00 - 

15.30 uur

11.00 - 

13.00 uur

14.00 - 

16.00 uur

LOCATIE

Forum

Forum

Forum

Online

Forum

Forum

Forum

Forum

Forum

PRIJS

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

Gratis

€ 12,50 

(leden) 

€ 15,00 

(niet 

leden)

Gratis
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https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/digitaalhuis/walk-en-talk.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/taal-en-digitaal/digitale-hulp-balie.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/taal-en-digitaal/digitale-hulp-balie.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/taal-en-digitaal/digitale-hulp-balie.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/stamtafel.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/jobhulpmaatje-zoetermeer/jobon.14122021.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/jobhulpmaatje-zoetermeer/jobon.14122021.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/ontmoetingspunt-verlies.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/ontmoetingspunt-verlies.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/haak-brei-cafe.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/haak-brei-cafe.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/haak-brei-cafe.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/theetijd.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/ontmoeting-en-gezelligheid/schrijfcafe.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/taal-en-digitaal/Tablet-cafe.html


> Kinderboekenweek Festival

JEUGDACTIVITEITEN

Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je 

alles worden wat je wilt en dromen over 

later! De 67e Kinderboekenweek loopt van 

6 t/m 17 oktober 2021. Het thema dit jaar 

is beroepen, onder het motto: ‘Worden wat 

je wil’. Speciaal hiervoor organiseren wij het 

Kinderboekenweek Festival voor kinderen 

van 4 tot 12 jaar.

DATUM  9 oktober

TIJD 20.30 uur

PRIJS Gratis

LOCATIE Forum

> LEGO masters dag

Bouw je eigen waanzinnige boomhut  

met 13, 39, 52 of nog meer verdiepingen 

met LEGO in de herfstvakantie in  

het Forum. 

DATUM 21 oktober 

TIJD 13.00 - 16.00 uur

PRIJS Gratis 

LOCATIE Forum

> Jeugdvoorstelling

Kom tijdens de kerstvakantie naar de  

Bibliotheek voor een interactieve  

theatervoorstelling.

DATUM 28 december

TIJD 13.00 - 16.00 uur

PRIJS € 3,-

LOCATIE Forum

> Forum Pets

Tijdens deze Forum Pets staan de kleine 

huisdieren zoals hamsters, cavia’s en  

konijnen centraal. Je kunt ze makkelijk  

kopen of zelfs gratis krijgen. Maar ieder  

dier heeft recht op een goede verzorging.  

En past dit huisdier wel bij jouw thuis- 

situatie? Laat je voorlichten door ervarings-

deskundigen. Naast de verzorging delen  

we ook leuke en interessante weetjes.  

Kortom een leuke middag voor jong en oud.

DATUM 21 november

TIJD 14.30 -16.00 uur

PRIJS € 4,95 Forum /  

€2,50 online

LOCATIE Forum & online

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021
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https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/jeugd-6-12-jaar/kinderboekenweek-festival.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/jeugd-6-12-jaar/lego-masters-dag.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/jeugd-0-6-jaar/jeugdvoorstelling.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/forum-pets/kleine-huisdieren.html


> STAAT DE BOEKFIETS BIJ JOU IN DE BUURT? 
Onze voorleesvrijwilligers rijden met de Boekfiets naar scholen, peuter-

speelzalen, kinderopvangcentra, wijkcentra, bibliotheken, speeltuinen en 

parken waar zij binnen en buiten voorlezen. Wij creëren met behulp van 

de Boekfiets een aantrekkelijk en speels taalaanbod waardoor kinderen en 

ouders plezier krijgen in (voor)lezen.Een goede taalontwikkeling vergroot  

de onderwijskansen en mogelijkheden van kinderen.

De Boekfiets staat in het najaar in verschillende wijken in Zoetermeer. Kijk 

op de website > boekfiets.nl om te zien waar en wanneer de Boekfiets er is.

> Schaakdag 

Wil jij leren schaken? Of vind je het leuk om 

te schaken? Kom dan naar de schaakdag  

in het Forum. Doe mee aan het schaak- 

toernooi, ontwerp je eigen schaakstukken 

met de 3D printer en lees de leukste en 

tofste boeken over schaken. 

DATUM 4 januari

TIJD 13.00 - 16.00 uur

PRIJS Gratis 

LOCATIE Forum

IEDERE MAAND JEUGD

WAT

> Peuter- 
voorlezen

> Knappe  
koppen

OMSCHRIJVING

Peuters worden voorgele-

zen uit prentenboeken, er 

worden liedjes gezongen en 

er wordt meegedaan met 

bewegingsversjes.

Wetenschappers in de dop 

kunnen experimenteren, ro-

bots bouwen, proefjes doen 

en aan de slag met spannen-

de materialen.

WANNEER

Iedere  

woensdag

Iedere  

woensdag

TIJD

10.30 - 

11.00 uur

16.00 - 

17.00 uur

LOCATIE

Forum & 

online

Forum

PRIJS

Gratis

€ 4,50
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https://www.boekfiets.nl/regios/zoetermeer
https://www.boekfiets.nl
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/activiteiten/agenda/jeugd-6-12-jaar/schaakdag.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/jeugd-en-jongeren/0-6/peutervoorlezen.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/jeugd-en-jongeren/0-6/peutervoorlezen.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/jeugd-en-jongeren/6-12/forumkids.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/jeugd-en-jongeren/6-12/forumkids.html


079 - 34 38 200

Stadhuisplein 1, Zoetermeer

> www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Ontdek de Bibliotheek

Kijk voor meer informatie en de  

voorwaarden op de website: 

> www.bibliotheek-zoetermeer.nl/ 

lid-worden/proefabonnement.html

Op vertoon van deze bon  

kun je in Bibliotheek Forum  

Zoetermeer (hoofdlocatie) een  

proefabonnement afsluiten.

Met dit abonnement kun je onbeperkt gebruikmaken 

van alles wat de Bibliotheek te bieden heeft: 3 maanden 

lang gratis boeken, tijdschriften, films, games, e-books 

en luisterboeken lenen.

WORD NU 3 MAANDEN

GRATIS LID!

BON
3 MAANDEN 
GRATIS LID!

Alle  
informatie  
die je nodig  
hebt onder  

één dak!

Gratis  
toegang  
7 dagen  

per week

https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl
https://www.facebook.com/BibliotheekZoetermeer
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl
https://twitter.com/BiebZoetermeer
https://www.instagram.com/biebzoetermeer/
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/lid-worden/proefabonnement.html
https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/lid-worden/proefabonnement.html
https://www.linkedin.com/company/bibliotheek-zoetermeer

