
Programma

SEPTEMBER-OKTOBER
Open Dag, Walk & Talk, Minecraft XL 
Bouwwedstrijd,  Open Monumentendag, 
Kinderboekenweek en meer



EEN NIEUW SEIZOEN
We starten een nieuw seizoen met diverse activiteiten op het programma. We trappen af 
met een Open Dag in Soest, organiseren Walk & Talk bijeenkomsten voor werkzoekenden 
en  houden samen wandelend de buurt schoon. Uiteraard hanteren we ook bij onze 
activiteiten de maatregelen van het RIVM. 
Kijk voor meer informatie over onze activiteiten en maatregelen op www.ideacultuur.nl.

SEPTEMBER
zaterdag 5 september
Open Dag Soest 
Tijdens de Open Dag laat Idea Soest zien 
wat er dit seizoen allemaal bij Idea te 
doen is. Docenten geven informatie over 
cursussen en workshops en er zijn veel 
gratis activiteiten om te proeven van het 
aanbod. Ook kun je zien hoe je dit seizoen 
veilig bij Idea cursussen kunt volgen, van 
theatervoorstellingen kunt genieten en 
de bibliotheek, het cultuurpunt en de 
kunstuitleen kunt bezoeken. 
Locatie: Soest
Tijd: 11.00-15.00  uur
Toegang: gratis 

maandag 7 september
Walk & Talk Bilthoven 
Bij de maandelijkse Walk & Talk 
bijeenkomsten kunnen werkzoekenden 
ervaringen delen, contacten leggen en tips 
en ideeën uitwisselen. Regelmatig is er 
een spreker te gast. Tijdens de bijeenkomst 
op 7 september vertelt loopbaancoach 
Bregje Muller over de mindset die je helpt 
succesvol te worden en hoe je deze jezelf 
kunt aanleren. We nemen ook afscheid van 
Wiliam Blijham en In Between Café De Bilt.
Locatie: Bilthoven
Tijd: 9.00-11.00  uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

maandag 7 september
Little Women
Film naar het boek Onder moeders vleugels 
van Louise M. Alcott. Het tijdloze en nog 
altijd actuele verhaal over het leven van de 
zussen March, allen vastberaden om hun 
leven op hun eigen manier te leven en hun 
dromen na te jagen.
Locatie: Figi-Bioscoop, Zeist
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 12,50 / per serie € 45,-

start dinsdag 8 september
Leesgroep moderne literatuur
We lezen een vijftal titels uit de 
wereldliteratuur en de moderne 
Nederlandse literatuur, met  diverse 
thema's. 
Locatie: Zeist
Tijd: 10.00-12.00 uur 
Prijs: vanaf € 65,-
Zie ook dinsdag 15 september

woensdag 9 september
Walk & Talk Zeist 
Ben je op zoek naar (ander) werk? 
Tijdens Walk&Talk bijeenkomsten kun je 
ervaringen delen, contacten leggen en tips 
en ideeën uitwisselen. Deze keer is een 
spreker van WijZijnWakker te gast.
 Locatie: Zeist
Tijd: 10.00-12.00  uur
Toegang: gratis, wel aanmelden



NIEUW: DE ZADENBIEB
Vanaf 1 september vind je in Bibliotheek  
Idea in Soest de Zadenbieb! 

De Zadenbieb werkt net als een gewone 
bibliotheek, maar in plaats van boeken, 
leen je zaden om zelf te zaaien. Van je 
beste plant oogst je de zaden, die je bij de 
Zadenbieb inlevert voor andere leden. Een 
lidmaatschap voor de Zadenbieb is gratis 
en lid worden is heel eenvoudig. Je hoeft 
alleen een formulier in te vullen.  
www.ideacultuur.nl/zadenbieb

start maandag 14 september
Leesgroep Nederlandse Literatuur 
van 1970 tot heden
Leesgroep over zes titels uit de 
Nederlandse literatuur van 1970 tot heden 
onder leiding van Henny Verheijden. 
We lezen dit seizoen onder andere Het 
meesterstuk van Anna Enquist. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij in de avondgroep.
Locatie: Zeist 
Tijd: 19.30-21.30 uur
Prijs: vanaf € 65,-

start dinsdag 15 september
Leesgroep moderne literatuur
We lezen een vijftal titels uit de 
wereldliteratuur en de moderne 
Nederlandse literatuur, met  diverse 
thema's. 
Locatie: Zeist
Tijd: 13.30-15.30 uur 
Prijs: vanaf € 65,-
Zie ook dinsdag 8 september

vrijdag 18 september
Uitreiking Rinke Tolmanpoëzieprijs 
Uit 227 inzendingen zijn 10 genomineerden 
gekozen, die deze avond hun gedichten 
voordragen. Drie winnaars krijgen hun 
prijzen uitgereikt door juryvoorzitter en 
dichter/schrijfster Vrouwkje Tuinman.
Locatie: Soest
Tijd: 10.00-12.00  uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

woensdag 30 september
Walk & Talk Soest 
Doe mee met de mini-workshop Move your 
body, move your mind. Met lachyoga als 
uitgangspunt doen we lachoefeningen 
en spelen we met lichaamshoudingen en 
gezichtsuitdrukkingen.
Locatie: Soest
Tijd: 10.00-12.00  uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

start woensdag 30 september
Leesgroep Franstalige literatuur
In deze leesgroep bespreken we Franse 
literatuur. De boeken zijn van gemiddelde 
moeilijkheidsgraad en geschikt voor een 
boeiende discussie. 
Locatie: Zeist
Tijd: 10.00-12.00 uur
Toegang: vanaf € 65,-



OKTOBER
Activiteiten van Volksuniversiteit Idea zijn 
in het roze aangegeven.

start donderdag 1 oktober
Windows 10
Voor wie nog niets weet van Windows 10 
of onzeker is bij het gebruik ervan. We 
nemen vanaf het begin Windows 10 onder 
de loep. Na deze cursus ken je de basis van 
Windows 10. 
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30 uur
Prijs: € 55,-

start donderdag 1 oktober
Teksten maken met Word
Een briefje tikken, een rapport schrijven, 
een simpele flyer maken. Met het 
programma Word kun je van alles. In deze 
cursus leer je wat Word is en hoe je ermee 
kunt werken.
Locatie: Zeist
Tijd: 20.30-22.00 uur
Prijs: € 65,-

maandag 5 oktober
Walk & Talk Bilthoven 
Walk & Talk: de koffiepauze voor 
werkzoekenden! Iedere maand kun je bij 
een Walk&Talk bijeenkomst contacten 
leggen en inspiratie opdoen. Deze keer is 
een spreker van WijZijnWakker te gast.
Locatie: Bilthoven
Tijd: 9.00-10.00 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

start maandag 5 oktober
Frans 1
Vind je Frans ook zo'n prachtige taal en wil 
je het leren? Deze cursus is een goed begin. 
Vanaf de eerste les besteden we naast 
spreken en luisteren ook aandacht aan 
lezen, schrijven en grammatica.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30  uur
Prijs: € 247,50

dinsdag 6 oktober
Lezing Als je kind anders leerst
Heeft je kind moeite met leren op school? 
Karen Dijkstra geeft in een lezing voor 
ouders nieuwe inzichten en tips. Er is ook 
ruimte voor het stellen van vragen.
Locatie: Zeist
Tijd: 20.00 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

start dinsdag 6 oktober
Italiaans 1
In deze cursus Italiaans voor beginners leer 
je op een toegankelijke manier Italiaans. 
Je leert de basisgrammatica en oefent met 
praktische situaties. Het accent ligt daarbij 
op spreek- en luistervaardigheid.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30 uur
Prijs: € 247,50



start dinsdag 6 oktober
Italiaans 2
Deze cursus is voor wie eerder Italiaans 
1 heeft gevolgd en zich de Italiaanse taal 
verder eigen wil maken. Maar ook als 
je al enige basiskennis hebt van de taal 
ben je van harte welkom. Spreek- en 
luistervaardigheid in combinatie met 
grammatica staan centraal.
Locatie: Zeist
Tijd: 20.30-22.00 uur
Prijs: € 247,50

start woensdag 7 oktober
Spaans 1
In deze beginnerscursus zet je de eerste 
stappen om de Spaanse taal te leren. 
De basisvaardigheden lezen, luisteren, 
spreken en schrijven komen uitgebreid aan 
bod. De benodigde grammatica wordt ook 
behandeld. 
Locatie: Zeist
Tijd: 9.30-11.00 uur
Prijs: € 247,50

start woensdag 7 oktober
Spaans 2
Voor wie al wat kennis van het Spaans 
heeft en de taal beter wilt beheersen. 
In deze cursus worden de kennis en 
vaardigheid in spreken, luisteren en 
schrijven in het Spaans uitgebreid. 
Locatie: Zeist
Tijd: 11.00-12.30 uur
Prijs: € 247,50

start woensdag 7 oktober
Opfriscursus van verkeerregels van 
Veilig Verkeer  Nederland
Speciaal voor senioren. Een goede 
verkeerskennis is de basis voor veilige 
deelname aan het verkeer. Na deze 
opfriscursus kun je weer veilig en 
zelfverzekerd de weg op.
Locatie: Zeist
Tijd: 13.00-15.00 uur
Prijs: € 15,-

start donderdag 8 oktober
Engels 1
Engels is één van de meest gesproken talen 
ter wereld en je komt het overal tegen. 
Heb je geen of nauwelijks kennis van de 
Engelse taal, maar wil je het graag leren? 
Deze beginnerscursus is een goede start.
Locatie: Zeist
Tijd: 20.30-22.00 uur
Prijs: € 247,50

VOLKSUNIVERSITEIT IDEA
Volksuniversiteit Idea vind je ook in 
Soest! Kijk op onze website voor het 
volledige aanbod lezingen, workshops en 
cursussen van Volksuniversiteit Idea. www.
ideacultuur.nl/volksuniversiteit



start maandag 12 oktober
Cursus Leven met minder spullen
Opruimcoach Ingrid Strooij van INC 
Professional Organizing laat zien hoe je 
je huis netjes maakt en hoe je het netjes 
houdt! Na afloop van de cursus ben je in 
staat om meer rust, ruimte en overzicht in 
je huis, hoofd en werkplek te creëren.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.30-21.30 uur
Prijs: € 55,-

dinsdag 13 oktober
De belofte van Pisa
Film gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Mano Bouzamour. Samir worstelt 
met zijn leven in twee werelden: zijn 
traditionele, eenvoudige Marokkaanse 
familie en de elitaire Amsterdamse school 
waar hij een vwo-opleiding volgt.
Locatie:  Figi bioscoop, Zeist
Tijd: 19.30-22.00 uur
Prijs: € 12,50 / per  serie € 45,-

start donderdag 8 oktober
Engels 2
Kun je al een beetje Engels? In deze cursus 
kun je je kennis en gebruik van de Engelse 
taal verder verbeteren. Op een interactieve 
manier wordt gewerkt aan spreek-, 
luister- en schrijfvaardigheid en aan het 
uitbreiden van de  woordenschat. 
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30 uur
Prijs: € 247,50

start vrijdag 9 oktober
Arabisch 1
Het Arabisch is een taal die wereldwijd 
door circa 320 miljoen mensen gesproken 
wordt! In deze cursus richten we ons op 
het officiële Modern Standaard Arabisch. 
Je leert het Arabisch schrift en bouwt 
een woordenschat op. Uiteraard komen 
grammatica, lezen, schrijven, spreken en 
luisteren ook aan bod.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30 uur
Prijs: € 247,50

maandag 12 oktober
Wandelend zwerfafval rapen
Vind jij het belangrijk dat de buurt 
schoon blijft? Kom ook gezellig plandelen 
rondom de Bibliotheek tijdens de Week 
van de Duurzaamheid. Plandelen betekent 
wandelend plastic opruimen. Je bent in 
beweging, buiten, samen met anderen en 
je ruimt de buurt op!
Locatie: Bilthoven
Tijd: 15.00-17.00 uur
Prijs: gratis, wel aanmelden



donderdag 29 oktober

Windows 10 voor gevorderden
Voor de cursist die iets meer van Windows 
10 wil weten. We gaan dieper in op het 
beheer van de computer en gaan de slag 
met internet, e-mail en cloud-opslag.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30 uur
Prijs: € 37,50

zaterdag 31 oktober

Workshop Leren handtas maken
Ben je op zoek naar een nieuwe handtas? 
Maak hem zelf bij deze leuke workshop! Bij 
het maken van deze tasjes wordt er geen 
naald, draad of naaimachine gebruikt.
Locatie: Zeist
Tijd: 10.00-21.30 uur
Prijs: € 49,50

dinsdag 13 oktober
Literatuurquiz
Test je literaire kennis in de jaarlijkse 
Literatuurquiz! Deze vrolijk makende 
literaire quiz bestaat uit drie rondes 
met vragen over bekende schrijvers, hun 
boeken en over Zeister literatuur. Je kunt 
je als team aanmelden of individueel. 
Individuele deelnemers worden ingedeeld 
in teams.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.30-22.00 uur
Prijs: gratis, wel aanmelden

donderdag 15 oktober 
Bezoek aan boerderij en plukdoolhof 
“de Schaapskooi”.
Joanne Ronhaar van BiltsHeerlijk geeft 
in de Bibliotheek een inleiding over het 
ontstaan en het doel van het duurzame 
plukdoolhof. Daarna gaan we naar de 
Schaapskooi waar we aan de hand van een 
quiz het plukdoolhof en de kinderboerderij 
verkennen. Deze activiteit vindt plaats in 
het kader van Week van de Duurzaamheid.
Locatie: Bilthoven
Tijd: 9.30-11.30 uur
Prijs: gratis

dinsdag 27 oktober 
Workshop Handreflex massage
Met handreflex massage behandel je 
de punten in je hand die rechtstreeks 
in verbinding staan met blokkades in 
je lichaam. In deze workshop leer je de 
belangrijkste drukpunten en hoe je deze 
moet masseren. 
Locatie: Zeist
Tijd: 19.30-21.30 uur
Prijs: € 20,-



SENIORWEB IDEA
Vijf van de zes vestigingen van Idea zijn 
leslocaties van SeniorWeb. Hier kun 
je hulp krijgen bij het gebruik op de 
computer.

In een leslocatie van SeniorWeb kun je op 
een rustig tempo leren omgaan met de 
laptop, computer, tablet of telefoon. Er zijn 
vrijwilligers aanwezig om je te helpen. 
Lessen worden één op één of in kleine 
groepjes gegeven. Ook zijn er regelmatig 
informatiebijeenkomsten. Door de 
coronacrisis geven we op dit moment 
ook bijeenkomsten via internet. Zo kun 
je in een veilige (thuis)omgeving toch 
digivaardiger worden. We behandelen 
daarin allerlei onderwerpen. Van online 
boodschappen doen en kopen- en 
verkopen op Marktplaats, tot hoe je 
ongewenste mail of WhatsApp berichtjes 
kunt herkennen. Kijk voor het volledige 
aanbod op onze website.
www.ideacultuur.nl/seniorweb

DE NIEUWE DONORWET 
Op 1 juli jl.  is de nieuwe donorwet 
ingegaan. Dat betekent dat als je niets 
aangeeft, je wordt geregistreerd met de 
melding dat je geen bezwaar hebt.

Om duidelijkheid te geven aan je 
nabestaanden is het fijn als zij goed op de 
hoogte zijn van jouw wensen. Praat er met 
hen over, juist nu. Op de website www.
transplantatiestichting.nl staan tips die je 
hierbij kunnen helpen. De Bibliotheek geeft 
verschillende online bijeenkomsten waarin 
uitleg wordt gegeven. Afhankelijk van de 
behoefte worden extra bijeenkomsten 
toegevoegd. Op www.ideacultuur.nl/donor 
lees je alle informatie. 

Heb je een vraag over de nieuwe donorwet 
of hoe je jouw keuze kunt invullen? Neem 
dan oontact op met onze medewerker 
donorregistratie. Dit kan telefonisch via 
085-8 222 777 of via de balie.  



JEUGDACTIVITEITEN
Voor de jeugd is er van alles te beleven 
bij Idea. Neem eens een kijkje bij 
een Robokids activiteit of beleef de 
Kinderboekenweek. Heb je geen idee welk 
boek leuk of spannend voor jou is vraag 
dan eens advies bij een leesconsulent. 

De Leesconsulent
Voorlezen is belangrijk voor ieder kind. 
Het is niet alleen leuk en gezellig, maar 
kinderen gaan boeken ook leuker vinden 
en zelf meer lezen. Ze worden hierdoor 
beter in taal, ze leren meer woorden en 
begrijpen de taal beter. Kun je wel wat 
hulp gebruiken bij het vinden van een 
leuk of spannend boek? Of wil je graag 
voorleestips? Kom gerust langs bij een van 
onze leesconsulenten. Zij helpen je graag.
Soest: elke donderdag, 14.30-16.30 uur 
Zeist: 4 sept. en 16 okt., 15.00-16.30 uur

elke woensdag 
Voorleeskwartiertje & Mama Lokaal
We starten de ochtend met het 
Voorleeskwartiertje voor de kleintjes. 
Daarna kunnen onder het genot van 
een kopje thee of koffie ervaringen 
uitgewisseld worden. Ook is er regelmatig 
een deskundige te gast.
Voor: 2-4 jaar
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.00 uur
Toegang: gratis 

start woensdag 2 september 
Arabische les
Onder deskundige leiding kunnen 
kinderen (ook Nederlandse) spelenderwijs 
Arabisch leren. Op 2 september is er een 
eerste gesprek om het niveau te bepalen. 
Op 9 september beginnen de echte lessen.
Voor: 7-12 jaar
 Locatie: Bilthoven
Tijd: 16.00-17.30 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

elke maandag
Arabisch voorlezen
Jamal komt elke week voorlezen in de 
Arabische taal. Kom je ook luisteren?
Voor: 6 t/m 13 jaar
Locatie: Bilthoven
Tijd: 15.30-16.00 uur
Toegang: gratis

ROBOKIDS
Ben je gek op robots en techniek? Bij 
Bibliotheek Idea kun je meedoen aan leuke 
workshops waarin je van alles leert over 
programmeren, techniek en media. Kijk op 
onze website voor de Robokids agenda!
www.ideacultuur.nl/robokids



SEPTEMBER
zaterdag 12 september 
Open Monumentendag
Idea, hoofdgebruiker van De Klinker,  
is tijdens de Monumentendag open. 
Kinderen kunnen er een brief schrijven aan 
zichzelf in de toekomst of op de foto in een 
historische setting.
Locatie: Zeist
Tijd: 11.00-16.00 uur
Toegang: gratis

woensdag 16 september en 28 oktober
Café Schoudermantel Bunnik
Een keer per maand organiseert 
Jongerenwerk De Schoudermantel een 
coole activiteit voor kinderen uit groep 7 
en 8. Elke keer weer iets leuks, bijvoorbeeld 
een FIFA-toernooi of een filmmiddag. 
Voor: kinderen uit groep 7 en 8
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.00 uur
Toegang: gratis

zaterdag 26 september
Voorleesfeest Tom en Samira
Tosca Agterberg is de schrijfster van een 
vrolijke verhalenbundel over de twee 
buurkinderen Tom en Samira en komt 
voorlezen uit eigen werk. Voor 4-7 jaar
Locatie: Bilthoven
Tijd: 11.00-12.00 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden
Zie ook woensdag 30 september

zaterdag 26 september
Minecraft XL Bouwwedstrijd
Ben jij ook zo’n fan van Minecraft? Doe dan 
mee aan de Minecraft XL Bouwwedstrijd! 
Jij en je team krijgen een coole, geheime 
bouwopdracht. Misschien wint jouw team 
wel de hoofdprijs!
Voor: kinderen uit groep 5 t/m 8 
Locatie: Zeist
Tijd: 10.15-12.45 uur / 13.30-16.00 uur
Prijs per kind: € 5,-
Aanmelden: uitsluitend via Sjorssportief

woensdag 30 september
Voorleesfeest Tom en Samira
Locatie: Maartensdijk
Tijd: 15.00-16.00 uur
Zie zaterdag 26 september

OKTOBER 
woensdag 14 oktober
Speurtocht in de schaapskooi
Greetje vertelt eerst in de Bibliotheek over 
de Kinderboerderij en de plukdoolhof 
De Schaapskooi. Daarna gaan we op 
pad om een speurtocht te houden in de 
Kinderboerderij. 
Locatie: 14.00-16.00 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden



KINDERBOEKENWEEK 
EN TOEN? 
Tijdens de Kinderboekenweek® 2020 
gaan we terug in de tijd. Bibliotheek Idea 
organiseert allerlei leuke activiteiten.
www.ideacultuur.nl/kinderboekenweek

Workshopmiddag
Reis mee door de tijd en beleef de 
geschiedenis met verschillende creatieve 
workshops zoals een tijdcapsule voor de 
toekomst. 
Voor: 6-12 jaar
Locaties en tijd:  
Zeist,  vr 2 okt., 15.00-17.00 uur
Bunnik, wo 7 okt., 14.30-16.00 uur
Maartensdijk, wo 7 okt., 14.30-16.00 uur
Soesterberg, vr 9 okt;, 15.00-17.00 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

Reis mee naar vroeger 
in verhalen van nu

Historisch Kindercollege
Nieuwsgierige kinderen opgelet! Tijdens 
dit historisch Kindercollege kom jij van 
alles te weten over vroeger. 
Voor: 8-12 jaar
Locaties en tijd: 
Zeist, vr 2 okt., 16.00 -17.00 uur
Bunnik, wo 7 okt., 15.30-16.30 uur
Soest, wo 7 okt., 15.00-16.00 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden

Speurtocht
Ben jij een échte speurder? Doe dan mee 
met de stickerspeurtocht bij het boek 
‘Hadden de Grieken al raketten’ van Govert 
Schilling! 
Locaties: alle vestigingen tijdens de uitleen
Deelname: gratis 

Figi Kinderboekenfeest
Ben jij gek op boeken en heb je zin om 
een middag door de tijd te reizen? Kom 
dan naar hét Kinderboekenfeest in Zeist! 
Reis mee door de tijd,  ontmoet bekende 
kinderboekenschrijvers en geniet van de 
nieuwste show van Tosca Menten.
Voor: 6-12 jaar
Locatie: Theater Figi, Zeist
Tijd: zondag 4 oktober, 13.00-16.00 uur
Toegang: € 7,50
Kaartverkoop: via Theater Figi

Idea Kinderboekenfeest
Heb jij zin om de werelden van vroeger te 
ontdekken in de boeken van nu? Kom dan 
naar het Idea Kinderboekenfeest! Hier kun 
je van alles beleven en ontdekken rondom 
het thema Geschiedenis.
Locaties en tijd: 
Bilthoven, vr 9 okt., 15.00-17.00 uur
Soest, za 10 okt., 13.30-15.30 uur
Toegang: gratis, wel aanmelden



BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze digitale 
nieuwsbrief en mis niets.

www.ideacultuur.nl/nieuwsbrief

BIBLIOTHEEK IDEA
www.ideacultuur.nl
085 822 27 77
Bilthoven, Planetenplein 2
Bunnik, Camminghalaan 27c
Maartensdijk, Nachtegaallaan 30
Soest, Willaertstraat 49
Soesterberg, Christiaan Huygenslaan 4a
Zeist, Markt 1 

OVER IDEA
Bibliotheek Idea is onderdeel van 
RegioCultuurCentrum Idea. In Zeist 
vind je ook Volksuniversiteit Idea en in 
Soest is Idea naast een Bibliotheek, ook 
Kunstencentrum, Theater, Cultuurpunt, 
Kunstuitleen én Volksuniversiteit. Bezoek 
onze website voor het brede en bruisende 
aanbod!

Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden. 


