
Programma

NOVEMBER-DECEMBER
Nederland Leest, Kookboekenweek, Schrijven 
over je ouders, Boekenbabbel, Robokids, Mama 
Lokaal en meer



donderdag 5 november
Digitaal stamboomonderzoek
ICT-gids Maarten Peetoom vertelt tijdens 
een inspiratiemiddag over digitaal 
stamboomonderzoek. Hij bespreekt de 
gouden regels bij onderzoek, online 
archieven en het opzetten van online of 
offline stambomen.
Locatie: Bilthoven
Tijd: 14.00-15.00 uur
Toegang: gratis

vrijdag 6 november
Ruilmiddag De Zeven Zussen
Ben je een fan van De Zeven Zussen serie 
van Lucinda Riley? Heb je een deel gekocht 
en al uitgelezen? Kom je boek ruilen voor 
een ander deel uit de serie! Een zalige 
middag met lezers van de serie De Zeven 
Zussen. 
Locatie: Bilthoven
Tijd: 15.00-17.00 uur
Toegang: gratis

In november organiseert Bibliotheek 
Idea diverse activiteiten in het kader 
van Nederland Leest, waaronder een 
ontmoeting met Judith Koelemeijer, 
de schrijfster van het geschenkboek. 
Daarnaast zijn er boekbesprekingen, films 
en is er een cursus Kattengedrag. Voor 
kinderen zijn er Voorleeskwartiertjes, 
Robokids workshops en andere leuke 
activiteiten. Kijk voor meer informatie 
over onze activiteiten op
www.ideacultuur.nl/agenda

NEDERLAND LEEST
Een goed boek brengt gesprekken op gang 
en verbindt lezers met elkaar. Daarom 
krijgen lezers in november het boek Het  
zwijgen van Maria Zachea van Judith 
Koelemeijer cadeau van de Bibliotheek. 
Het thema van Nederland Leest voor 
2020 sluit daar perfect bij aan: Kleine 
geschiedenis, grote verhalen. Bibliotheek 
Idea organiseert diverse activiteiten in het 
kader van Nederland Leest. 

woensdag 4 november
Ontmoeting met Judith Koelemeijer
Op uitnodiging van de SLAS komt de 
schrijfster naar Bibliotheek Idea. Ze vertelt 
en gaat in gesprek met lezers van het 
Nederland Leest geschenk Het zwijgen 
van Maria Zachea. Hiermee won ze in 
2002 de NS Publieksprijs en er zijn meer 
dan 300.000 exemplaren van verkocht. 
Bezoekers ontvangen het gratis boek en 
kunnen dit laten signeren.
Locatie: Soest
Tijd: 20.00-22.00 uur
Toegang: € 10,00 / € 12,50



woensdag 11 november
Schrijven over je ouders
Door verrassende opdrachten leer je op 
een nieuwe manier naar je ouders kijken.  
In deze introductieworkshop ontdek je 
hoe je familieverhalen tot leven brengt. 
Schrijfervaring is niet nodig. 
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.30-13.30 uur
Toegang: € 15,00 / € 25,00

maandag 16 november
Biltse Boekenbabbel
Een levendige avond met boeken over 
familiegeschiedenis, zoals Het zwijgen van 
Maria Zachea en Cécile en Elsa, strijdbare 
freules van Elisabeth Leijnse. 
Locatie: De Bilthovense Boekhandel, 
Bilthoven
Tijd: 20.00-22.00 uur
Toegang: € 10,00 / € 12,50

vrijdag 20 november
Boekenclub Idea
We gaan in gesprek met elkaar over het 
geschenkboek Het zwijgen van Maria 
Zachea door Judith Koelemeijer.
Locatie: Bilthoven
Tijd: 14.00-15.00 uur
Toegang: gratis

donderdag 26 november
Uitwisseling stamboomonderzoek
Ben je begonnen aan je digitale 
stamboomonderzoek en loop je vast? Door 
ervaringen te delen en elkaar te inspireren 
kom je verder. ICT-gids Maarten Peetoom 
geeft extra tips waarmee je je onderzoek 
kunt uitbreiden en verfijnen. 
Locatie: Bilthoven
Tijd: 14.00-15.00 uur
Toegang: gratis



OOK IN NOVEMBER
Activiteiten van Volksuniversiteit Idea zijn 
in het roze aangegeven.

tot 1 december 
Wat betekent vrijheid voor jou?
In het kader van 75 jaar Vrijheid is in 
Bilthoven een expositie van bijna zestig 
kindertekeningen te zien. Poolse, Duitse en 
Nederlandse kinderen zijn creatief aan de 
slag gegaan met de vraag 'Wat betekent 
vrijheid voor jou?'.

maandag 2 november | maandelijks 
Walk&Talk Bilthoven
Ben je op zoek naar (ander) werk? Tijdens 
de maandelijkse Walk&Talk bijeenkomsten 
kun je ervaringen delen, contacten leggen 
en tips en ideeën uitwisselen. 
Locatie: Bilthoven
Tijd: 9.00-10.00 uur
Toegang: gratis

dinsdag 3 november | wekelijks
Digitaal Café Bilthoven
SeniorWeb vrijwilligers helpen je bij 
vragen over je mobiele telefoon, tablet of 
laptop. 
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.00-11.30 uur
Toegang: gratis

start donderdag 5 november 
Word voor gevorderden
Deze cursus is voor wie al bekend is met 
Word en er meer mee wil kunnen. We gaan 
dieper in op de mogelijkheden van Word, 
zoals rapporten, brieven en etiketten. 
Locatie: Zeist
Tijd: 20.30-22.00 uur
Toegang: € 37,50

zaterdag 7 november 
Schrijf mee met het Groot Dictee
Heb je altijd al een keer mee willen doen 
met het Groot Dictee der Nederlandse 
Taal? Kom naar Bibliotheek Idea en schrijf 
live mee!
Locatie: Bilthoven
Tijd: 11.00-13.00 uur
Toegang: gratis

maandag 9 november 
Kes
Filmklassieker gebaseerd op het boek van 
Barry Hines, over de arbeidersjongen Billy 
Casper die in de jaren zestig van de vorige 
eeuw opgroeit in de straatarme Engelse 
mijnstreek Yorkshire. Met inleiding door 
filmjournalist Harry Peters.
Locatie: Figi bioscoop, Zeist
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 11,00 / € 13,00

start dinsdag 10 november
Cursus Kattengedrag
Vraag jij je wel eens af wat je kat bedoelt 
met bepaalde gedragingen en zou je haar 
wel eens beter willen begrijpen? In deze 
cursus gaan we uitgebreid in op allerlei 
aspecten van kattengedrag.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.30-21.30 uur
Toegang: € 55,00



donderdag 12 november
Workshop Selfcare voor moeders
Als moeder met jonge kinderen kun je het 
ongelooflijk druk hebben. Tijdens deze 
workshop  gaan we in op hoe goed jij voor 
jezelf zorgt, welke behoefte je hebt en hoe 
je dit aangeeft. 
Locatie: Zeist
Tijd: 19.30-22.00 uur
Toegang: € 19,50

vrijdag 13 november 
Kookboekenweek
In de Kookboekenweek, 6 t/m 15 november, 
vieren we de liefde voor lekker eten en 
mooie kookboeken! Maak een gerecht uit 
je favoriete kookboek en neem het samen 
met het boek mee naar  de Bibliotheek.  
Het wordt een heerlijke middag!
Locatie: Bilthoven
Tijd: 15.00 uur
Toegang: gratis

vrijdag 13 november 
Uitreiking Literatuurprijs Zeist 
Tijdens deze feestelijke avond met 
voordrachten en muziek, worden de 
prijzen voor de Literatuurprijs Zeist 
uitgereikt door Marcel Fluitman, 
wethouder van cultuur.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.30 uur

woensdag 11 november | maandelijks 
Walk&Talk Zeist
Walk&Talk is dé koffiepauze voor 
werkzoekenden. Je hoort inspirerende 
verhalen, krijgt praktische tips en kunt 
ervaringen uitwisselen. 
Locatie: Zeist
Tijd: 10.00-12.00 uur
Toegang: gratis

start woensdag 11 november 
Schrijven over je ouders
In deze cursus van vijf lessen krijg je 
inspirerende opdrachten die je nieuwe 
inzichten geven op je ouders. Voor zowel 
beginners als iets gevorderden. 
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.30-13.30 uur
Toegang: € 95,00 / € 125,00

start donderdag 12 november
Cursus Tabellen maken met Excel
Excel is een handig hulpmiddel om 
overzichten en berekeningen te maken. 
Van bijvoorbeeld uitgaven of adressen. In 
deze cursus leer je de basismogelijkheden 
van Excel.
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30 uur
Toegang: € 65,00



DECEMBER
dinsdag 1 december | wekelijks
Digitaal Café Bilthoven
zie dinsdag 3 november

maandag 7 december | maandelijks
Walk&Talk Bilthoven
zie maandag 2 november 

woensdag 9 december | maandelijks
Walk&Talk Zeist
zie woensdag 11 november 
 
start donderdag 10 december 
Excel voor gevorderden
Voor wie meer met Excel wil kunnen. We 
gaan dieper in op opmaak, meer functies, 
macro’s, subtotalen en draaitabellen. 
Locatie: Zeist
Tijd: 19.00-20.30 uur
Toegang: € 55,00

zaterdag 12 december 
China, een bedreiging voor onze 
waarden?
In deze lezing vol vuurwerk kijken naar we 
de opkomst van China als wereldmacht.
Locatie: Zeist
Tijd: 13.30-15.30 uur
Toegang: € 16,50

maandag 14 december
Out Stealing Horses
Aangrijpende levenskroniek naar de 
gelijknamige bestseller van Per Petterson. 
Intelligent drama in het mooie landschap 
van Noorwegen.
Locatie: Figi bioscoop, Zeist
Tijd: 19.30 uur
Toegang: € 11,00 / € 13,00

start dinsdag 24 november
Website bouwen met Google Sites
Heb je al wat basiskennis van Google 
Drive? In deze cursus leer je hoe je zelf 
een website kunt bouwen zonder te 
programmeren. Je hebt zelfs geen provider 
nodig. Ideaal voor ZZP'ers. 
Locatie: Zeist
Tijd: 19.30-21.00 uur
Toegang: € 55,00

woensdag 25 november | maandelijks 
Walk&Talk Soest
Tijdens deze maandelijkse koffiepauzes 
voor werkzoekenden kun je ervaringen 
delen, contacten leggen en tips en 
suggesties krijgen die je kunnen helpen 
in je zoektocht naar een geschikte baan. 
Locatie: Soest
Tijd: 10.00-12.00 uur
Toegang: gratis





woensdag 11 november
Gebarenpret!
Gebarenpret bij het Voorleeskwartiertje!  
Andrea Gerritsen, docente Nederlandse 
Gebarentaal, leest voor met babygebaren, 
wat voorlezen nóg leuker maakt. Tijdens 
Mama Lokaal kunnen ouders haar vragen 
stellen over babygebaren.
Voor: 0-4 jaar en ouders
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.00 uur
Toegang: gratis

vrijdag 13 november
Kindercollege: Wat kan een Nao robot?
Als afsluiter van de Week van de 
Mediawijsheid staat het Kindercollege 
helemaal in het teken van Robotica. Bert 
Bierman komt samen met zijn Nao Robot 
naar de Bibliotheek. Hoe programmeer je 
nu zo'n robot en wat kan hij dan allemaal? 
Voor: 8-12 jaar
Locatie: Zeist
Tijd: 14.30-15.30 uur
Toegang: gratis

JEUGDACTIVITEITEN
maandag 2 november | wekelijks
Arabisch voorlezen
Voorlezen draagt enorm bij aan de 
taalontwikkeling van kinderen. Speciaal 
voor kinderen met Arabisch als moedertaal 
leest Jamal elke week in het Arabisch voor.
Voor: 6-13 jaar
Locatie: Bilthoven
Tijd: 15.30-16.00 uur
Toegang: gratis

woensdag 4 november | wekelijks
Voorleeskwartiertje - Mama Lokaal
Kom gezellig met je kind luisteren naar een 
mooi verhaal en wissel ervaringen en tips  
uit tijdens Mama Lokaal.  
Voor: 0-4 jaar en ouders
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.00 uur
Toegang: gratis

woensdag 4 november | wekelijks
Voorleeskwartiertje - Speel & Deelcafé
Geniet met je kind van het voorlezen en 
ontmoet andere ouders en opvoeders.  
Voor: 0-4 jaar en ouders
Locatie: Zeist
Tijd: 10.00 uur
Toegang: gratis

zaterdag 7 november
Robokids: Micro:Bit voertuig
Knutsel je eigen race auto met een 
Micro:Bit! We programmeren de Micro:Bit 
zo dat hij gaat aftellen voor de race. Is jouw 
voertuig straks het snelst bij de finish? 
Voor: 8-12 jaar
Locatie en tijd: Soest, 10.00-12.00 uur
Locatie en iijd: Zeist, 14.00-16.00 uur
Toegang: € 9,50 / € 10,50



zaterdag 14 november - 5 december
Sint-speurtocht

De pieten zijn in de Bibliotheek geweest,

en dat was één groot letterfeest! 

Maar in plaats van met pepernoten te 

strooien, 

zijn zij met alle letters gaan gooien. 

Kun jij de Sint helpen 9 letters te vinden? 
Voor: 4+ jaar
Locatie: alle vestigingen
Tijd: tijdens openingstijden
Toegang: gratis

zaterdag 14 november 
Minecraft XL Bouwwedstrijd
Ben jij ook zo’n fan van Minecraft? Doe dan 
mee aan de Minecraft XL Bouwwedstrijd. 
Je gaat in teams werken aan een coole, 
geheime bouwopdracht. Laat je fantasie en 
creativiteit de vrije loop en misschien wint 
jouw team dan wel de hoofdprijs.
Voor: kinderen uit groep 5 t/m 8
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.15-12.45 uur en 13.30-16.00 uur
Toegang: € 10,50

woensdag 18 november | maandelijks 
Café Schoudermantel Bunnik
Jongerenwerk De Schoudermantel 
organiseert elke maand een coole activiteit 
in de Bibliotheek:  bijvoorbeeld knutselen, 
FIFA-toernooi, cup cakes versieren of 
een filmmiddag. Deze middag gaan we 
broodjes bakken.
Voor: kinderen uit groep 7 en 8
Locatie: Bunnik
Tijd: 14.30-15.30 uur
Toegang: gratis

vrijdag 20 november
Robokids: Robots Playground
Ben jij nieuwsgierig naar hoe robots 
werken? Op de Robots Playground kun je 
samen met je vader/moeder/opa/oma 
spelen en bouwen met verschillende 
robots. Probeer ze allemaal uit! 
Voor: 5-8 jaar
Locatie: Zeist
Tijd: 14.30-15.30 uur
Toegang: € 7,50 / € 8,50

vrjjdag 27 november
Robokids: Peternotenmachine
De pieten kunnen wel wat hulp gebruiken! 
We maken een pepernotenbaan van 
verschillende materialen en voorwerpen. 
Lukt het om de zak met pepernoten te 
verdelen over de bakjes? Dan mogen de 
pepernoten opgegeten worden.
Voor: 5-8 jaar
Locatie: Zeist
Tijd: 14.30-15.30 en 16.00-17.00 uur
Toegang: € 4,50 / € 5,50



zaterdag 28 november
Robokids: Lego Robots programmeren
Houd je van Lego en van robots? In deze 
workshop ga je met Lego Mindstorms een 
robot bouwen en programmeren. Wat kan 
jouw robot allemaal?
Voor: 8-12 jaar
Locatie: Soest
Tijd: 10.30-12.30 uur
Toegang: € 8,50 / € 9,50

woensdag 2 december  
Sinterklaas special
We starten de ochtend met het 
Voorleeskwartiertje voor de kleintjes, 
waar we natuurlijk Sinterklaas verhalen 
voorlezen. Aansluitend zingen we 
Sinterklaasliedjes en kunnen de kindjes en 
ouders samen knutselen.   
Voor: 0-4 jaar en ouders
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.00 uur
Toegang: gratis

woensdag 2 december | wekelijks
Voorleeskwartiertje - Speel & Deelcafé
zie woensdag 4 november

maandag 7 december | wekelijks
Arabisch voorlezen
zie maandag 2 november

zaterdag 12 december  
Robokids: Animatie kerstfilm maken 
Maak je eigen stopmotion kerstfilm! Met 
een speciale app zorgen we dat jouw 
figuren tot leven komen en de leukste 
avonturen beleven.   
Voor: 6-12 jaar
Locatie en tijd: Soest, 10.00-12.00 uur
Locatie en tijd: Zeist, 14.00-16.00 uur
Toegang: € 8,50 / € 9,50

woensdag 16 december | maandelijks 
Café Schoudermantel Bunnik
Jongerenwerk De Schoudermantel 
organiseert een knutselmiddag die 
helemaal in het teken staat van Kerst. 
Voor: kinderen uit groep 7 en 8
Locatie: Bunnik
Tijd: 14.30-15.30 uur
Toegang: gratis

woensdag 23 december  
Kerstspecial
Tijdens dit Voorleeskwartiertje en Mama 
Lokaal kun je komen luisteren naar een 
mooi kerstverhaal. Daarna zingen we 
samen kerstliedjes en gaan we knutselen. 
Voor: 0-4 jaar en ouders
Locatie: Bilthoven
Tijd: 10.00 uur
Toegang: gratis



Een bezoek aan Bibliotheek Idea is nu nóg leuker geworden! Elke keer als je bij 
Bibliotheek Idea boeken leent of meedoet aan een activiteit, krijg je een sticker 
voor je spaarkaart. Met acht stickers heb jij je spaarkaart vol en kun je deze 
inruilen voor een cadeautje. Je kunt ook doorsparen voor twee volle spaarkaarten 
en kiezen uit grotere cadeaus. Baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen, 
alle kinderen kunnen meedoen. 

Dus kom snel naar de Bibliotheek, vraag om een spaarkaart en begin met sparen! 

LEEN EEN BOEK EN 
SPAAR VOOR LEUKE CADEAUTJES!



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.


