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Beste lezer, 

Voor je ligt BiebActief, de nieuwe programmakrant van onze bibliotheek. Met 
activiteiten en cursussen, met achtergrond, een kalender en enkele vaste 
rubrieken. Kortom, met al het moois dat onze bibliotheek te bieden heeft. In 
Brielle, Hellevoetsluis, Middelharnis, Oostvoorne, Ouddorp, Oude-Tonge en 
Rockanje. 

De samenleving verandert en de dienstverlening van de bibliotheek verandert 
mee. Naast onze vertrouwde functie gericht op leesbevordering en leesplezier 
werken we gericht aan het verbeteren van zelfredzaamheid, participatie en 
persoonlijke ontwikkeling. Dat doen we met spreekuren, taalcoaches, cursussen, 
workshops en heel veel activiteiten. Samen met onze vaste partners. Onze 
keuzes, ambities en plannen beschrijven we in het nieuwe beleidsplan 2021-
2024 van de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. 

Ben je geïnteresseerd? Scan de QR-code en lees onze visie op de komende jaren. 
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties voor verbeteringen of nieuwe 
activiteiten? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. 

Je bent van harte welkom in onze bibliotheek! 

Tot snel. 

Iedere editie van deze krant zullen we één van onze 
vestigingen uitlichten. We trappen af met het Cultuurhuis 
Nieuwe Veste in Hellevoetsluis. Een fijne plek om te bezoeken, 
in het hart van de stad. 

Met voorstellingen, cursussen, lezingen en verschillende activiteiten is er altijd wel 
iets te doen. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een lekkere lunch of een rustige 
werkplek met gratis wifi. Dit kan onder het genot van een goed boek, tijdschrift of 
de actuele krant. Maar daarnaast is het ook juist een plek waar helemaal niks hoeft en 
je kunt genieten van de rust. Cultuurhuis Nieuwe Veste, mede mogelijk gemaakt door 
gemeente Hellevoetsluis, is een samenwerking tussen Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en 
Theater Twee Hondjes. Meer informatie vind je op www.cultuurhuisnieuweveste.nl.

Vestiging uitgelicht

Dan mag je gratis e-books lenen en 
luisterboeken downloaden. Hoe fijn 
is dat? Bijvoorbeeld voor je werkstuk, 
studie of cursus. 

Ga naar www.onlinebibliotheek.nl 
en bekijk het diverse aanbod.  

Victor Thissen
Directeur-bestuurder 
vthissen@bzhd.nl

Bibliotheek van vroeger

Rustig lezen en studerenRustig lezen en 
studeren

en
meer...(Luister)boeken

Kunst en 
creatief

Interviews

Biebcollege

Cursussen & 
workshops

Films

Activiteiten 
voor kids

Inspiratie

Bibliotheek van nu

Ontwikkelen,
ontspannen en

ontmoeten

Inleiding

 
Najaarsaanbieding 
Café Nieuwe Veste

€4,50

Verse soep met brood

Lid van de 
bibliotheek?

Samen bouwen 
aan de bibliotheek

van nu

Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Of ken je 
iemand die graag lid wil worden? Als bibliotheeklid 
profiteer je van allerlei voordelen. Zo hebben we 
o.a. voor kinderen van 0 t/m 17 jaar een gratis 
jeugdabonnement. Ideaal om jonge kinderen op 
een laagdrempelige manier kennis te laten maken 
met lezen. Daarnaast hebben we verschillende 
abonnementen gebaseerd op jouw leesbehoefte 
en interesses. Vraag ernaar aan de balie in onze 
bibliotheek of kijk op onze website.  

Gratis lidmaatschap 
tot 18 jaar

De programmering in deze krant is onder 
voorbehoud van actuele coronamaatregelen 
en de richtlijnen van de RIVM.
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Highlights

Onze totale agenda van alle vestigingen vind je op 
de achterkant van deze BiebActief. Enkele highlights 

van de agenda lichten we hieronder toe.

Open Leesclub 
Alvast kennismaken met het werk van Judith Koelemeijer? 
Ter voorbereiding van het bezoek van Judith Koelemeijer wordt 
haar boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’, begin september 
besproken tijdens de Open Leesclub in alle vestigingen van 
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. 

  |   |    
Di 7 september | Brielle & Ouddorp | 13.00 uur 
Wo 8 september | Oostvoorne | 10.00 uur
Do 9 september |  Middelharnis & Hellevoetsluis | 10.00 uur
Vrij 10 september | Oude-Tonge 10.00 uur & Rockanje 13.00 uur

  Combideal Open Leesclub, incl. boek + 
 auteursbezoek € 10,-  / € 7,50 voor bibliotheekleden

 
Meer informatie vind je op onze website bij de Agenda.

Judith Koelemeijer
Donderdag 16 september is auteur Judith Koelemeijer op 
bezoek in Cultuurhuis Nieuwe Veste, Hellevoetsluis. Tijdens 
deze avond vertelt Judith over het schrijverschap en haar 
boeken.

  Do 16 september
  20:00 tot 22:00 uur
  Hellevoetsluis, Cultuurhuis Nieuwe Veste
 € 7,50 / € 5,- voor bibliotheekleden

Kunstbus ouder en kind

Tijdens het aanschuifkoor kun je heerlijk meezingen met oude bekende 
artiesten. Onder leiding van Joop Driesen, Els van de Wetering, Elly 
Bezemer en Germaine Compier komt een breed repertoire aan 
liedjes voorbij. Zing mee in Oostvoorne, Brielle, Middelharnis of 
Hellevoetsluis. 

  |     
Oostvoorne, de Man | 6 oktober - 3 november - 1 december
Brielle, BREStheater | 13 oktober - 10 november - 8 december
Middelharnis, Diekhuus | 14 oktober - 11 november - 9 december           
Hellevoetsluis, Cultuurhuis Nieuwe Veste | 30 september - 28 oktober - 
25 november - 23 december

   Alle data van 14:00 tot 16:00 uur m.u.v. Brielle aanvangstijd 14.30 uur
   Gratis toegang

Aanschuifkoor: zing je mee?

In de herfstvakantie samen op pad met je (klein)
kind? Ga mee met de speciale ouder & kind 
Kunstbus naar het Rijksmuseum van Oudheden. 
Kinderen gaan mee met een begeleider. Ook 
volwassenen zonder kind kunnen mee. De 
topstukken uit de Egyptische museumcollectie 
vormen de leidraad van de tentoonstelling; er zijn 
prachtige mummiekisten te zien. Daarnaast geeft 
Diana de Wild, kunsthistoricus, een lezing over het 

oude Egypte. En er is een Dummie de mummie* 
speurtocht te doen. Aan het eind van de dag zet 
de bus je weer af bij één van de opstapplaatsen. 

Ter voorbereiding op de Kunstbus kunnen 
kinderen zich tijdens de herfstvakantie helemaal 
onderdompelen in Egyptische sferen. We maken 
eetbare mummies, draaien de film Dummie de 
Mummie en schrijven hiërogliefen.

  Do 21 oktober
  Opstapplaatsen: Stellendam, Hellevoetsluis, Brielle en Spijkenisse
  Alle vestigingen

 1 ouder & 1 kind met museumjaarkaart: € 37,00 
 Extra kind:      € 20,00
 1 ouder & 1 kind zonder museumjaarkaart:  € 49,50
 volwassenen met museumjaarkaart:   € 17,50
 volwassenen zonder museumkaart:  € 30,00

Niets fijner om je terug te trekken 
met een goed boek. Hieronder en 

op de volgende pagina vind je onze 
boekentips voor het najaar.

Een jonge vrouw, gevonden op het strand van 
een Duitse badplaats in de winter van 1902 en 
opgenomen door een familie die een hotel runt, 
krijgt langzaam haar geheugen terug. 

Winterbloesem
2017, Corinna Boman

Een protestantse politieman uit Dublin 
wordt in de winter van 1957 naar het Ierse 
platteland gestuurd vanwege de brute moord 
op een katholieke priester, maar hij wordt steeds 
tegengewerkt.

Sneeuw
2021, John Banville

Een onweerstaanbare literaire toverdoos waarin 
50 bekende auteurs een andere wereld tot leven 
brengt in korte verhalen, herinneringen, gedichten 
en meer.

Een winter vol verhalen
2020, diverse auteurs

De bibliotheek, 
meer dan alleen boeken!

“Sorry, 
mijn weekend is 

volgeBOEKt”

Nederland Leest is een jaarlijks landelijk evenement om lezen te stimuleren. 
Een goed boek ontspant, brengt gesprekken op gang en verbindt lezers. Dat 
reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren (en minder mogelijk was afgelopen jaar) 
bewijst het thema van Nederland Leest 2021: Over de grens. Met een boek reis je in 
een mum van tijd naar New York en ben je maar een paar bladzijden verwijderd van 1924. 
Pssst: bibliotheekleden krijgen in november op vertoon van hun pas het boek De Wandelaar 

van Adriaan van Dis cadeau bij hun 
bibliotheek! OP=OP. Houd onze website 
in de gaten voor meer informatie 
rondom deze campagne. 

Boek cadeau voor leden tijdens 
het evenement Nederland leest

* Dummie de mummie is een serie boeken van kinderboekenschrijfster Tosca Menten

Ontdek 
het samen met 

de bieb

naar het 
Rijksmuseum 

van Oudheden 
in Leiden

Reserveren en aanmelden
Aanmelden of reserveren kan voor een activiteit via de website www.bzhd.nl, aan de balie in één 
van onze vestigingen of via de bibliotheek app Wise. Vanwege de voorbereidingen is de uiterste 
inschrijfdatum van de cursussen (start oktober), dinsdag 28 september. Al onze cursussen en 
activiteiten worden uiteraard uitgevoerd volgens de dan geldende regels vanuit het RIVM. 
De actuele maatregelen staan op onze website. 

Vragen? Neem contact met ons op via programmering@bzhd.nl. We helpen je graag verder! 

Auteursbezoek 
Kom je ook?

Boeken-
tips

Voor luie mensen is de herfst de mooiste tijd in de 
tuin. Het werk neemt af. Onkruid groeit minder 
hard dan in de zomer en ook het gras doet het 
langzaamaan zodat u de wekelijkse maaibeurt 
af en toe kunt overslaan. De laagstaande zon 
flatteert de planten en op een mooie dag kunnen 
we van de tuin genieten. Als de bollen in de 
grond zitten en het herfstblad van het gazon is 
geharkt is het tuinwerk af. Dan begint een tijd van 
plannenmaken voor volgend jaar. Dit boek vind 

je in de online bibliotheek: www.
onlinebibliotheek.nl. 

Alles kan wachten
2009, Romke van de Kaa

Tip: 
het aanschuifkoor 

komt ook in
De Boekenberg in 

Spijkenisse op 
16 december.
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LeesCafé
Elke maandag in Oude-Tonge van 13.30 – 15.00 uur
Elke dinsdag in Middelharnis van 10.00 – 11.30 uur
 
TaalCafé
Elke maandag in Hellevoetsluis van 10.00 – 11.30 uur
Elke dinsdag in Oude-Tonge van 13.15 – 14.45 uur
Elke donderdag in Middelharnis van 13.15 – 14.45 uur
Elke donderdag in Oude-Tonge van 10.00 – 11.30 uur

Voor alle activiteiten van het digiTaalhuis ga je naar 
www.bzhd.nl/digitaalhuis

Als de straten van New York onder de sneeuw bedolven 
liggen, botst Richard tegen een auto. Deze wordt bestuurd 
door Evelyn, illegaal werkzaam als kinderoppas. In de 
kofferruimte van de auto ligt het lichaam van een vrouw. 
Op meeslepende wijze schildert Isabel Allende (1942) de 
complexe achtergronden van een aantal personen.  
De vondst van het dode lichaam brengt hun 
levens in een stroomversnelling maar 
brengt ze ook samen. 

De winter voorbij
2019, Isabel Allende

digiTaalhuis

Gratis taalhulp bij de bibliotheek // 
Free language support at the library

Info?
Voorne   06 - 25 49 81 43
Goeree-Overflakkee   06  - 25 50 89 91

“Iets betekenen voor de maatschappij 
is niet alleen goed voor een ander 

maar ook voor jezelf”

Mies, Jacqueline en Ankie zijn vrijwilligers bij het digiTaalhuis. Alle drie dragen zij 
op verschillende manieren hun steentje bij aan de maatschappij, maar wel met één 
gemeenschappelijk doel: iets betekenen voor anderen. 

“Ik vind het fijn om nuttig bezig te zijn. Zonder 
dit werk zou ik me erg eenzaam voelen”, zegt 
Ankie. Binnen het digiTaalhuis helpt ze mensen 
voornamelijk verder met digitale vaardigheden. 
Bijvoorbeeld hoe iemand een DigiD kan aanvragen, 
hoe je online een afspraak bij de gemeente kunt 
maken of hoe je toeslag aanvraagt. “Het is zo mooi 
om te zien hoe je iemand verder kunt helpen. De 
wereld wordt steeds digitaler en er is een grote 
groep die hier niet in mee kan. Dat is zo zonde”. 

Mies vindt haar werk als vrijwilliger erg leuk en 
afwisselend. “Ik vind het zo bijzonder om continu 
andere mensen en culturen te leren kennen. Dat 
maakt het werk erg divers”. Ook het persoonlijk 
contact vindt ze fijn. Cursisten kunnen Mies een 
appje sturen of bellen om zich aan te melden voor 
een cursus of om vragen te stellen. Zo houdt ze het 
contact met het digiTaalhuis laagdrempelig. 

Het besef hoe erg het nodig is om mensen op weg 
te helpen was er ook snel bij Jacqueline. Binnen 
het digiTaalhuis is ze het aanspreekpunt voor de 
spreekuren en verzorgd ze de intake gesprekken. 
“Er komen hier mensen die om welke reden dan 
ook niet meer in hun eigen land kunnen wonen. 
Ook veel hoogopgeleiden die een ‘luxe’ leven 
hadden. Maar eenmaal in Nederland maken die 

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden bij het digiTaalhuis? Neem dan contact op met Kristi Okker 
via tel. 06 2550 8991 of per e-mail kokker@bzhd.nl. 

Clio en Smith zijn al jarenlang vriendinnen en 
wonen in New York. Beide dames worstelen met 
hun liefdesleven. De roman, die zich binnen 
een tijdspanne van een week rond de feestdag 
Thanksgiving afspeelt, is charmant en geeft de 
sfeer van een herfstig New York goed weer. Dit 
boek vind je in de online bibliotheek: 
www.onlinebibliotheek.nl.

Herfst in Central Park
2016, Aiden Donnelley Rowley

Een vrouw die zich schuldig voelt over een ongeluk 
tijdens het skiën verbreekt het contact met haar 
vrienden. Acht jaar later besluit ze toch weer mee 
te gaan skiën maar demonen uit het verleden 
blijven haar achtervolgen.                        

Midwinter 
2020, Suzanne Vermeer

Voorne /Goeree-Overflakkee

Ken je iemand 
die de 

Nederlandse 
taal wil leren? 

Geef de bon 
hiernaast 

om met ons 
in contact te 

komen.

Oproep 

papieren niet meer uit en beginnen ze bij nul. Veel 
mensen kunnen het zich niet voorstellen hoe dat is 
en hoe moeilijk mensen hier vervolgens hun weg 
kunnen vinden”. Ze is blij dat ze juíst zulke mensen 
op weg kan helpen. Daarnaast wordt ze er zelf ook 
rijker van. “Iets betekenen voor de maatschappij 
is niet alleen goed voor een ander maar ook voor 
jezelf”, aldus Jacqueline. 

Op de vraag waarom anderen vrijwilligerswerk 
zouden moeten doen raakten de drie vrouwen 
bijna niet uitgepraat. “Je krijgt er zoveel voor 
terug. Waardering, respect en vooral beloning 
voor je werk. Je ziet namelijk hoe iemand groeit en 
opbloeit. Maar ze  hechten ook veel waarde onze 
eigen sociale contacten onderling. Het is erg leuk en 
gezellig en plezier in ons werk staat voorop.” 

Interview 

vrijwilligers digiTaalhuis

Om mee te komen in de maatschappij is taalvaardig zijn belangrijk. Voor 
iemand die moeite heeft met lezen, schrijven en rekenen is het bijvoorbeeld 
lastiger om te reageren op vacatures of om de bijsluiter van medicijnen te 
begrijpen. Daarnaast wordt de wereld steeds digitaler. Van inwoners wordt 
verwacht dat zij steeds meer zaken online regelen. De komst van corona 
heeft dit voor een deel versneld. Niet iedereen kan digitaal meekomen. Het 
digiTaalhuis is er voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het ontwikkelen 
van basisvaardigheden (taal) en digitale vaardigheden. Met een team 
vrijwilligers bieden we tal van gratis activiteiten zoals een Taalcafé, 
taalmaatjes, spreekuren en computercursussen.

Je kunt het digiTaalhuis vinden op Voorne en Goeree-Overflakkee en via 
www.bzhd.nl/digitaalhuis. 

Het digiTaalhuis is een samenwerkingsverband van lokale en regionale 
(taal)organisaties en ondersteunt mensen bij het leren van taal, rekenen en 
digitale vaardigheden.

Werken bij de bibliotheek, iets voor jou?  Wij zijn 
voor diverse vrijwilligersvacatures op zoek naar 
enthousiaste kandidaten die ambassadeur willen 
zijn voor onze organisatie. En een steentje willen 
bijdragen aan bijvoorbeeld leesontwikkeling en 
taalontwikkeling. We zijn op zoek naar mensen met 
een toegankelijke uitstraling die onze gasten zich 
welkom laten voelen en de ander graag helpen.

Een greep uit de vacatures:
• Voorlezers voor de VoorleesExpress 
 (t.b.v. kinderen met een taalachterstand)
•  Cursusbegeleider basis computercursussen 

en Nederlandse taalcursussen (Digivrijwilliger 
digiTaalhuis)

•  Taalvrijwilliger; anderstaligen begeleiden d.m.v. 
oefeningen, spelletjes en gesprekken

Kijk voor meer informatie over deze en meer 
vacatures op onze website via 
www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl

Vrijwilligers-
vacatures

Het digiTaalhuis is een samenwerkingsverband van lokale en regionale (taal)organisaties en 
ondersteunt mensen bij het leren van taal, rekenen en digitale vaardigheden.

digiTaalhuis Vrijwilligers

Boeken-
tip

Boeken-
tips

Tegenwoordig moeten burgers steeds meer 
overheidszaken online regelen. Heb je vragen over de 
digitale overheid? In de meeste bibliotheken vind je 
een Informatiepunt Digitale Overheid, zo ook bij ons. 
Kom gerust langs! Samen komen we verder. Tijdens het 
Informatieloket digitale overheid (IDO) kun je wekelijks 
terecht met alle vragen rondom uitkeringen, rijbewijs, 
toeslagen, belastingzaken en meer. De bibliotheek helpt 
om verder te komen en door te verwijzen. 

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen 
via het algemene telefoonnummer van de bibliotheek.

  |   |   
Ma | Brielle | 10.00 – 11.00 uur
Wo | Middelharnis | 14.00 – 15.00 uur
Vrij | Hellevoetsluis | 14.00 – 15.00 uur

Spreekuren 
wekelijks

Het digiTaalhuis is ook 

een plek om te ontmoeten, 

te werken, te leren en talenten 

te ontwikkelen.
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Dokter Leesplezier weet niet alleen veel 
van boeken! Ze heeft ook nog wel een paar 
spannende trucks en proefjes die ze aan je kan 
leren. We lezen het boek Ada de Wetenschapper, 
daarna gaan we zelf aan de slag! 

Voorlezen en 
knutselen (2)

We lezen uit het prentenboek van de 
Kinderboekenweek, Dromer van Mark 
Janssen. Daarna gaan we zelf aan 
de slag om onze dromen te vangen! 

  woensdag 6 oktober
  15.00 – 16.00 uur
 Toegang gratis
  Hellevoetsluis (Cultuurhuis Nieuwe 

  Veste), Brielle en Middelharnis

Voorlezen en 
knutselen (1)

(4-8 jr)

Djam 
Genre: avontuur/ drama
In Istanbul ontmoet de Griekse Djam de 
franse Avril. Een vrijwilligster die met 
vluchtelingen werkt, maar die blut is. 
Genereus en onbezonnen neemt Djam 
Avril mee naar Mytilene.

The Singing Club 
Genre: drama
The Singing Club is een komisch drama 
van regisseur Peter Cattaneo (The Full 
Monty) over vriendschap, familie en de 
kracht van muziek.

Little Woman
Genre: drama/ romantiek
Jo March kijkt terug op haar leven 
en vertelt het verhaal van de 
geliefde March zussen. Little Women 
is gebaseerd op het beroemde 
gelijknamige boek van Louisa May 
Alcott.

Les Misérables
Genre: drama
Stéphane komt terecht in de anti-
criminaliteitsbrigade van Montfermeil 
in het 93ste arrondissement. Al snel 
ontdekt Stéphane de spanningen tussen 
de verschillende bendes van de wijk.

Corpus Christi
Genre: drama/ arthouse
Corpus Christi is een aangrijpend Pools 
drama met humor en een scherp randje 
over het krijgen van een tweede kans.

The Last Vermeer
Genre: oorlog/ drama
Een artiest wordt ervan verdacht een 
waardevol schilderij te verkopen aan de 
Nazi’s, maar er blijkt meer aan de hand 
te zijn dan in eerste instantie lijkt.

Made in Italy
Genre: drama/ comedy
Een eigenzinnige kunstenaar en zijn van 
hem vervreemde zoon reizen naar Italië 
om het huis dat ze van hun overleden 
echtgenote en moeder hebben geërfd te 
verkopen.

April, May en June
Genre: drama/ comedy
Als de ernstig zieke moeder van April, 
May en June zich realiseert dat ze niet 
lang meer te leven heeft, roept ze haar 
dochters naar huis.

Filmliefhebbers opgelet! Elke maand is er één film 
te zien in al onze vestigingen! Met ons diverse 
aanbod in verschillende genres en talen is er voor 
ieder wat wils.  

Hellevoetsluis, Cultuurhuis Nieuwe Veste
Zo 3 okt  Papicha 
Di 19 okt  The Farewell (film + lunch)
Zo 24 okt  Summer land 
Zo 7 nov  Made in Italy 
Do 18 nov  Les Miserable  (film + lunch)
Zo 12 dec  Baby teeth
Do 16 dec   A Tale of Three Sisters (film + lunch)

  alle films starten om 13.30 uur (lunch start om 13.00 uur)
 € 7,50/ € 5,- bibliotheekleden

Geniet voorafgaand aan de film in het Cultuurhuis 
van een heerlijke lunch in Café Nieuwe Veste.

 lunch + film € 12,50 / € 10,- bibliotheekleden

Brielle, Bolwerk
Woe 27 okt  Djam (Griekse muziekfilm)
Woe 24 nov  The singing club
Woe 29 dec  Little Women

  alle films starten om 14:00 uur
 € 5,- 

Ouddorp, Houten Kaap
Woe 6 okt  Djam
Woe 3 nov  Les Misérable NL Parijs 
Woe 1 dec  Corpus Christi 

  alle films starten om 20:00 uur
 € 7,50/ € 5,- bibliotheekleden

Oostvoorne, de Leemgaarde
Di 12 okt  The last Vermeer 
Di 9 nov  Made in Italy 
Di 14 dec  The Singing Club 

  alle films starten om 14:00 uur
 € 5,- 

Rockanje, Stuifakkers
Woe 20 okt  April, May en June 
Woe 17 nov  Tulipani
Woe 15 dec  De Beentjes van Sint-Hildegard

  alle films starten om 14:00 uur
 € 5,- 

Middelharnis
Data/films nog niet bekend, houd hiervoor onze website 
in de gaten. Films worden geprogrammeerd met Diekhuus 
Middelharnis.

nieuwe 
filmlocatie 
dit najaar

nieuwe 
filmlocatie 
dit najaar

Tulipani 
Genre: comedy/ PAC
Tulipani is een sprookjesachtige 
tragikomedie over een romantische 
Zeeuwse boer die na de watersnoodramp 
in 1953 nooit meer natte voeten wil en 
naar Zuid-Italië fietst om een nieuw 
bestaan op te bouwen.

De Beentjes van Sint-Hildegard
Genre: drama
Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. 
Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er 
benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk 
als een vorm van begeleid wonen. De film 
is een komisch drama over het los willen 
breken uit vastgeroeste patronen.

Papicha
Genre: drama
1997, Algiers. Het land is ten prooi 
gevallen aan terroristen met een 
islamitische achtergrond. Zij willen de 
macht over het land en onderdrukken 
vrouwen. Terwijl de overheid een 
klopjacht opent, organiseert de jonge 
studente Nedjma samen met haar 
klasgenoten een modeshow.

The Farewell
Genre: comedy/ drama
Wanneer de familie van Billi (Awkwafina) 
erachter komt dat hun geliefde 
grootmoeder terminale longkanker heeft, 
besluiten ze om haar niet in te lichten. 

Summerland
Genre: drama 
Om zich te kunnen concentreren op haar 
werk als schrijfster in het midden van 
WOII, sluit de jonge ambitieuze Alice zich 
op in haar werkkamer op de kliffen van 
Dover.

Babyteeth 
Genre: drama
Babyteeth is de verrassende debuutfilm 
van Shannon Murphy (Killing Eve): een 
eigenzinnig en bitterzoet verhaal over de 
zieke Milla en haar eerste grote liefde.

A Tale of Three Sisters
Genre: drama
Drie jongen zussen uit een arm dorp 
in Centraal Anatolië worden als 
pleegkinderen aan rijke families gegeven 
in de hoop op een beter leven. Wanneer 
ze terug gestuurd worden door hun 
pleegfamilies, vinden ze steun bij elkaar.

Voor welke film ga jij?

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent 
in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien; ieder 
kind kan worden waar het van droomt. 

Wie droomt er niet van om naar de ruimte 

te reizen? Misschien dat je naar de ruimte 

wil om onderzoek te doen of te ervaren hoe 

het is om te zweven. Wanneer je onderzoek 

in de ruimte wil gaan doen, dan moet je 

hier hard voor oefenen en leren.

Maar wat moet je dan gaan oefenen en 

wat moet je dan allemaal gaan leren 

om naar de ruimte te kunnen gaan. 

Kan iedereen naar de ruimte of alleen 

mensen met…? Met wat eigenlijk? 

Een heleboel vragen die we stap 

voor stap tijdens de kindercollege 

over Later word ik ruimtevaarder 

uitgelegd worden. Na de lezing is 

het tijd voor de praktijk, om de 

eerste kneepjes van het vak te 

gaan leren.

(4-8 jr)

  zaterdag 16 oktober 
  10.30 – 11.30 uur
 Leden € 5,- anders € 7,50
   Cultuurhuis Nieuwe 

Veste, Hellevoetsluis

(4-8 jr)

   Schrijversbezoek 
Marieke van Ditshuizen
‘Worden wat je wil’ hoeft niet per se over beroepen te 
gaan. Misschien wil je wel een tijger worden of een dino. 
Illustrator Marieke van Ditshuizen bespreekt wat je wil 
worden als alles mag. Daarna ga je aan de slag met een 
zelfportret!

  zaterdag 9 oktober
  10.30 – 11.30 uur
 Leden € 5,- anders € 7,50
  Cultuurhuis Nieuwe Veste, 

  Hellevoetsluis

(4-12 jr)

We openen het bal met Studio Confidance en 
de wethouder! Dans tijdens het bal samen met 
conficance de sterren van de hemel, maak kennis met 
het Brandweermuseum, Mad Science, superhelden, 
voorlezen en nog veel meer. En dit alles doe je 
natuurlijk in je mooiste outfit!

Kinderboekenbal

  zondag 3 oktober
  12.00 – 17.00 uur
 Toegang gratis
  Cultuurhuis Nieuwe Veste, 

  Hellevoetsluis

Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze 
worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. 
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. 
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil 
en alvast dromen over later!

Lezing en workshop

Later word ik 
ruimtevaarder

“Kinderen die voorgelezen worden 
slapen vaak beter en sneller”

(4-8 jr)

  woensdag 6 oktober
  15.00 – 16.00 uur
 Toegang gratis
  Hellevoetsluis (Cultuurhuis Nieuwe 

  Veste), Brielle en Middelharnis

Films Kinderboeken-
week

 (6-17 okt) 

Worden wat je wil!
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Workshop

Kunst & 
Cultuur

Cursussen &
Workshops

Activiteiten rondom de grensverlegger 
en kunstenaar: 

Frida Kahlo is op dit moment wellicht de beroemdste vrouwelijke 
kunstenaar in de wereld. Kahlo was een radicale, getalenteerde, 
gehandicapte, bi-culturele en biseksuele vrouw wiens nalatenschap 
wereldwijd nog steeds velen inspireert. We programmeerden de 
volgende activiteiten rondom haar: 

Op 16 oktober bestaat de 
haven van Hellevoetsluis 
400 jaar. Fortresse Holland, 
Stichting Push, Bibliotheek Zuid-Hollandse 
Delta en Theater Twee Hondjes grijpen 

deze roemruchte geschiedenis aan om de 
400ste verjaardag van de Hellevoetse 

Haven groots te vieren met diverse 
activiteiten rondom het thema 
‘Erfgoed op locatie’:

Film ‘Frida’ 
(biografie, drama / romantiek)

 
Bob Benschop 

Jeugdvoorstelling en 
schilderworkshop Haven

Frida Kahlo (actrice Salma Hayek) raakt op 
achttienjarige leeftijd zwaargewond bij een 
busongeluk. Tijdens de maandenlange 
revalidatieperiode begint ze te 
schilderen en wordt ontdekt door 
kunstenaar Diego Rivera. Taal: 
Engels of Frans, Nederlands 
ondertiteld.

   di |  14 september
Gratis lezing waarbij historicus Bob Benschop 
vertelt over het ontstaan van de haven en de 
belangrijkste ontwikkelingen rondom deze 
voorloper van de Rotterdamse haven.

  |    |    |  
Do 7 oktober | 20.00 uur | Hellevoetsluis, 
Cultuurhuis Nieuwe Veste |  kaarten 
te koop via de bibliotheek

We bekijken de jeugdvoorstelling ‘Mijn 
spreekbeurt gaat over een dode schilder’ 
en aan de hand van een oud schilderij over 
de Haven gaan we aan de slag tijdens de 
schilderworkshop.

  |    |    |  
Zo 17 oktober | 15.00 uur | Hellevoetsluis, 
Cultuurhuis Nieuwe Veste | kaarten 
te koop via Theater Twee Hondjes

Schilderworkshop 
Frida Kahlo

Maak kennis met de schilderstijl van Frida 
Kahlo en ga daarna zelf aan de slag.

   woe | 15 september

Kunstbus
Frida Kahlo

Ga mee met onze kunstbus en breng een 
bezoek aan de tentoonstelling ‘A Love 
Revolution’ en bewonder de kunstwerken 
van Frida Kahlo.

   do | 23 september

naar het Cobra museum in Amstelveen

 (Mexico, 1907-1954)

Velen kennen Bart Chabot als schrijver, als biograaf van 
Herman Brood of van tv. Maar wie kent hem echt? Een 
dubbelinterview met vader en zoon Chabot door Jan 
Hoogendoorn. Inclusief muzikale bijdrage. In samenwerking 
met BREStheater en Boekhandel Hoofdstuk Een.

  |    |    |  
18 december | 20.00 uur | Brielle, Brestheater | €20,-
kaarten te koop via het Brestheater

Dubbelinterview 
Bart & Splinter Chabot

Bart

Splinter

Frida Kahlo

Cris Vaudo 
vanaf 8 jr

Wist je dat de bibliotheek de plek is voor verschillende 
mooie cursussen? Taalcursussen, klusworkshops of 
cursussen rondom well-being. 

In de huidige tijd hebben we veel vrijheid. En 
daarmee ook de verantwoordelijkheid om je leven in 
te richten. In 6 lessen zullen we ons verdiepen in hoe 
verschillende filosofische stromingen de kunst van 
het leven invullen. Zo zullen we o.a. stilstaan bij de 
onthechting van de stoïcijnen en het leven in een tijd 
van klimaatopwarming van Peter Sloterdijk.

  ma 4 oktober - ma 15 november
  19.00 - 21.00 uur
  Hellevoetsluis, Cultuurhuis Nieuwe Veste
 € 96 / € 91,20 voor bibliotheekleden

Klussen in huis 
voor beginners

De haven van 
Hellevoetsluis was en is 

altijd in beweging! 

10 wekelijkse cursus

6 wekelijkse verdiepingscursus 
over de kunst van het leven

Body & Mind
Een gezonde leefstijl is meer dan alleen gezond eten 
en voldoende bewegen. Het is het totale plaatje van 
wie je bent en waar je energie van krijgt. En op welke 
manier je omgaat met emoties. Indien je je levensstijl 
wil verbeteren en je krachtiger, energieker en minder 
onrustig wil voelen, meld je dan aan voor deze cursus. 

  vrij 8 oktober – di 15 maart
  20.00 – 21.00 uur
  Hellevoetsluis, Cultuurhuis Nieuwe Veste
 €80,- / €76,- voor bibliotheekleden

Taal-
cursussen

Altijd al een andere taal willen leren, 
zoals Engels, Spaans? Of wil je een 
taal verbeteren? Op de achterzijde 

van dit krantje vind je het totale 
cursusaanbod voor diverse 

niveaus.

Zou jou ook beter willen weten wat er onder de motorkop gebeurt van 
je onmisbaar geworden auto? Schrijf je nu in voor de workshop basis 
autotechniek bij Kalfsbeek BMW & MINI. De monteurs & service adviseurs 
van Kalfsbeek leggen bijvoorbeeld uit welke 20 punten er altijd worden 
gecontroleerd en hoe je een band moet verwisselen. Uiteraard trek je ook zelf 
een overal aan om de theorie in de praktijk te brengen. Na de workshop is het 
tijd voor een drankje en hapje. 

  |  |    | 
wo 13 oktober  |  Brielle, garage Kalfsbeek  |  19.30 - 21.00 uur  |   €10,-

Autotechniek 
voor beginners

Levenskunst

Ter introductie wordt op ma 13 september een 
Biebcollege Levenskunst gegeven. Op onze 
website vind je meer informatie hierover. 

“Lezen is denken 

met andermans hoofd”

Biebcollege

Alle info over de cursussen en workshops 
staat ook op onze website 

www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl

Benieuwd welke 
andere activiteiten we 

organiseren? Houdt onze 
agenda op de website in de 
gaten. Meer informatie over 

400 jaar haven vind je op 
de website van de 

gemeente.

Elk huis heeft ze, basale klusjes of reparaties die nog 
gedaan moeten worden zoals: losse elektra, lekkende 
kranen en meer. Docent techniek Ruud Mol gaat drie 
avonden (om de week) in op het aanpakken van deze 
klusjes. De laatste avond ga je naar huis met een kleine 
lamp.

  woe 3 november - woe 1 december
  19.00 - 20.30 uur
  Hellevoetsluis, Cultuurhuis Nieuwe Veste 
 €40,- / €36,- voor bibliotheekleden
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Programmering herfst 2021
ACTIVITEIT DATUM TIJD LOCATIE DOELGROEP PRIJS

A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N

SE
P

TE
M

B
ER

Open Leesclub Judith Koelemijer 7-9-2021  &
10-9-2021

10:00 - 12:00 & 
13:00 - 15:00

Diverse locaties Volwassenen Leden € 7,50 / niet-leden €10,-

Biebcollege Levenskunst 13-09-2021 19:00 - 21:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €15,- / niet-leden €15,-
Film ‘Frida’ 14-09-2021 11:00 - 13:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €5 /niet-leden €10 excl. Lunch 

Leden €7,5 / niet-leden 12,50 incl. lunch
Schilderworkshop Frida Kahlo 15-09-2021 19:00 - 21:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €12,50 / niet-leden €20
Auteursbezoek Judith Koelemeijer 16-09-2021 20:00 - 21:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Boekpresentatie Vernissage Serenade 17-09-2021 20:15 - 22:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen €17,50, inclusief consumptie   
Kunstbus Frida Kahlo naar het Cobra museum in 
Amstelveen

23-09-2021 09:00 - 18:00 Amstelveen Volwassenen €57,50 / museumkaarthouder €42,50

O
K

TO
B

E
R

Kinderboekenbal 03-10-2021 12:00 - 17:00 CNV, Hellevoetsluis Jeugd gratis
Zondagfilm Papicha 03-10-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen €5,-
Voorlezen en knutselen - Dromer 06-10-2021 15:00 - 16:00 CNV, Hellevoetsluis Jeugd gratis
Voorlezen en knutselen - Ada de Wetenschapper 06-10-2021 15:00 - 16:00 CNV, Hellevoetsluis Jeugd gratis
Biebcollege; St Catharijnekerk en haar klokken 06-10-2021 14:00 - 16:00 Bolwerk Brielle Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Aanschuifkoor 06-10-2021 14:00 - 16:00 De Man, Oostvoorne Volwassenen gratis
Filmbieb Djam 06-10-2021 20:00 - 22:00 Houtenkaap, Ouddorp Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Avondcollege 400 jaar Haven 07-10-2021 20:00 22:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Schrijversbezoek Marieke van Ditshuizen 09-10-2021 10:30 - 11:30 CNV, Hellevoetsluis Jeugd gratis
Voorstelling Durf te dromen 10-10-2021 19:00 - 21:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen gratis
Filmbieb The last Vermeer 12-10-2021 14:00 - 16:00 Leemgaarde, Oostvoorne Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Aanschuifkoor 13-10-2021 14:30 - 16:00 Brielle, BRES Volwassenen gratis
Workshop Autotechniek 13-10-2021 10:00 - 20:30 Brielle, garage Kalfsbeek Volwassenen €10,-
Aanschuifkoor 14-10-2021 14:30 - 16:00 Diekhuus, Middelharnis Volwassenen gratis
Later word ik ruimtevaarder 16-10-2021 10:30 - 11:30 CNV, Hellevoetsluis Jeugd gratis
Jeugdvoorstelling & schilderworkshop 17-10-2021 14:00 - 16:30 CNV, Hellevoetsluis Jeugd Zie website Theater Twee Hondjes
Workshop Hiërogliefen 19-10-2021 10:00 - 11:30 Brielle Jeugd Leden €5, - / niet-leden €7,50
FilmBieb Dummie de Mummie 19-10-2021 14:00 - 15:30 Brielle Jeugd Leden €5, - / niet-leden €7,50
Filmbieb The Farewell (incl. lunch) 19-10-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50,- excl lunch  

Leden €10,- / niet-leden €12,50,- incl lunch
Workshop Hiërogliefen 20-10-2021 10:00 - 11:30 Hellevoetsluis Jeugd Leden €5, - / niet-leden €7,50
FilmBieb Dummie de Mummie 20-10-2021 14:00 - 15:30 Hellevoetsluis Jeugd Leden €5, - / niet-leden €7,50
Workshop Hiërogliefen 20-10-2021 10:00 - 11:30 Middelharnis Jeugd Leden €5, - / niet-leden €7,50
FilmBieb: Dummie de Mummie 20-10-2021 14:00 - 15:30 Middelharnis Jeugd Leden €5, - / niet-leden €7,50
Biebcollege De Geschiedenis van Kleuren 20-10-2021 10:00 - 12:00 De Man, Oostvoorne Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Filmbieb April, May en June 20-10-2021 14:00 - 16:00 Stuifakkers, Rockanje Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Kunstbus Ouder&Kind Leiden 21-10-2021 09:15 - 16:00 Leiden Volwassenen 

& Jeugd
€37,- ouder en 1 kind met museumjaarkaart 
€20,- voor extra kind 
€49,50 ouder en 1 kind zonder museumjaarkaart 
€17,50 volwassenen met museumjaarkaart 
€30,- volwassenen zonder museumjaarkaart

Zondagfilm  Summerland 24-10-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen €5,-
Biebcollege Marieke van Ouddorp en de kerktoren 26-10-2021 14:00 - 16:00 Raadhuis, Ouddorp Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Filmbieb Djam 27-10-2021 14:00 - 16:00 Brielle, Bolwerk Volwassenen Leden €5, - / niet-leden €7,50
Aanschuifkoor 28-10-2021 14:00 - 16:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen gratis
Wijnproeverij 31-10-2021 13:30 - 16:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen €35,50,-

N
O

V
EM

B
ER

Biebcollege; De martelaren van Gorcum 03-11-2021 14:00 - 16:00 Brielle, Bolwerk Volwassenen Leden €5, - / niet-leden €7,50
Klussen in huis voor beginners 03-11-2021 19:00 - 20:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €36,- / niet-leden €40,-
Aanschuifkoor 03-11-2021 14:00 - 16:00 De Man, Oostvoorne Volwassenen gratis
Filmbieb Les Misérables 03-11-2021 20:00 - 22:00 Houtenkaap, Ouddorp Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Hooggevoeligheid bij kinderen 04-11-2021 20:00 - 22:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen €15,-
Zondagfilm Made in Italy 07-11-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen €5,-
Filmbieb Made in Italy 09-11-2021 14:00 - 16:00 Leemgaarde, Oostvoorne Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Aanschuifkoor 10-11-2021 14:30 - 16:00 Brielle, BRES Volwassenen gratis
Peuterochtend 11-11-2021 09:30 - 11:00 Ouddorp Jeugd gratis
Aanschuifkoor 11-11-2021 14:00 - 16:00 Diekhuus, Middelharnis Volwassenen gratis
Peuterochtend 12-11-2021 09:30 - 11:00 Middelharnis Jeugd gratis
Amnesty film - Movie that Matter 14-11-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen gratis
Peuterochtend 16-11-2021 09:30 - 11:00 Oude-Tonge Jeugd gratis
Biebcollege Parijs in de jaren 20 17-11-2021 10:00 - 12:00 De Man, Oostvoorne Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Filmbieb Tulipani 17-11-2021 14:00 - 16:00 Stuifakkers, Rockanje Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Filmbieb Les Misérables (incl. lunch) 18-11-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50,- excl lunch  

Leden €10,- / niet-leden €12,50,- incl lunch
Filmbieb; The Singing Club 24-11-2021 14:00 - 16:00 Brielle, Bolwerk Volwassenen Leden €5, - / niet-leden €7,50
Romeinse keizer 25-11-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €30,40 / niet-leden €32
Aanschuifkoor 25-11-2021 14:00 - 16:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen gratis
Biebcollege Parijs in de jaren 20 30-11-2021 14:00 - 16:00 Raadhuis, Ouddorp Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50

D
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Biebcollege; de geschiedenis van kleuren 01-12-2021 14:00 - 16:00 Brielle, Bolwerk Volwassenen Leden €5, - / niet-leden €7,50
Aanschuifkoor 01-12-2021 14:00 - 16:00 De Man, Oostvoorne Volwassenen gratis
Filmbieb Corpus Christi 01-12-2021 20:00 - 22:00 Houtenkaap, Ouddorp Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Biebcollege Wishky proeverij 02-12-2021 20:00 - 22:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €2-,- / niet-leden €22,50
Aanschuifkoor 08-12-2021 14:30 - 16:00 Brielle, BRES Volwassenen gratis
Aanschuifkoor 09-12-2021 14:00 - 16:00 Diekhuus, Middelharnis Volwassenen gratis
Zondagfilm Babyteeth 12-12-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen €5,-
Filmbieb The Singing Club 14-12-2021 14:00 - 16:00 Leemgaarde, Oostvoorne Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Biebcollege Wijngaard van Zuidland 15-12-2021 10:00 - 12:00 De Man, Oostvoorne Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Filmbieb De Beentjes van Sint-Hildegard 15-12-2021 14:00 - 16:00 Stuifakkers, Rockanje Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50
Filmbieb A Tale of Three Sisters (incl. lunch) 16-12-2021 13:00 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen Leden €5,- / niet-leden €7,50,- excl lunch  

Leden €10,- / niet-leden €12,50,- incl lunch
The Lighthouse Singers 19-12-2021 14:00 - 16:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen gratis
Aanschuifkoor 23-12-2021 14:00 - 16:00 CNV, Hellevoetsluis Volwassenen gratis
Fimbieb; Little Women 29-12-2021 14:00 - 16:00 Brielle, Bolwerk Volwassenen Leden €5, - niet-leden €7,50

*   Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.bzhd.nl of de balie in onze vestigingen. Al onze cursussen en activiteiten zijn onder voorbehoudt vanwege de geldende richtlijnen vanuit het RIVM. 
De actuele maatregelen staan op onze website.

CURSUS STARTDATUM EINDATUM TIJD LOCATIE PRIJS
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Levenskunst 04-10-2021 15-11-2021 19:00 - 21:00 CNV, Hellevoetsluis Leden €91,20 / niet-leden €96 ,-
Spaans 1e jaar 04-10-2021 14-03-2022 19:00 - 20:30 Middelharnis Leden €228,- / niet-leden € 240
Frans 1e jaar 05-10-2021 15-03-2022 09:00 - 10:15 CNV, Hellevoetsluis Leden €190,- / niet-leden €200,-
Frans 2e jaar 05-10-2021 15-03-2022 10:15 - 11:30 CNV, Hellevoetsluis Leden €190,- / niet-leden €200,-
Mindful Yoga 05-10-2021 14-12-2021 20:00 - 21:00 CNV, Hellevoetsluis Leden €76,- / niet-leden €80,-
Spaans 1e jaar 05-10-2021 15-03-2022 19:00 - 20:30 CNV, Hellevoetsluis Leden €228,- / niet-leden €240,-
Spaans 1e jaar 05-10-2021 15-03-2022 20:30 - 22:00 CNV, Hellevoetsluis Leden €228,- / niet-leden €240,-
Spaans 3e jaar 05-10-2021 15-03-2022 19:00 - 20:30 CNV, Hellevoetsluis Leden €228,- / niet-leden €240,-
Russisch 1e jaar 05-10-2021 14-12-2021 20:30 - 22:00 CNV, Hellevoetsluis Leden €114,- / niet-leden €120,-
Russisch 2e jaar 05-10-2021 14-12-2021 19:00 - 20:30 CNV, Hellevoetsluis Leden €114,- / niet-leden €120,-
Workshopserie schilderen 05-10-2021 26-10-2021 10:00 - 12:00 CNV, Hellevoetsluis €64,- serie / €17,50,- los
Spaans 1e jaar 06-10-2021 16-03-2021 19:00 - 20:30 Brielle, Maerlant college Leden €228,- / niet-leden €240
Spaans 2e jaar 06-10-2021 16-03-2021 20:30 - 22:00 Brielle, Maerlant college Leden €228,- / niet-leden €240
Spaans 6e jaar 06-10-2021 16-03-2021 19:00 - 20:30 Brielle, Maerlant college Leden €228,- / niet-leden €240,-
Italiaans 1e jaar 06-10-2021 16-03-2022 10:30 - 12:00 CNV, Hellevoetsluis Leden €228,- / niet-leden €240,-
Italiaans 4e jaar 06-10-2021 16-03-2022 09:00 - 10:30 CNV, Hellevoetsluis Leden €228,- / niet-leden €240,-
Workshop Tekenen 07-10-2021 04-11-2021 10:30 - 12:00 De Man, Oostvoorne 48,- serie / €12,- los
Archeologie van Ierland 07-10-2021 14-10-2021 13:30 - 15:30 CNV, Hellevoetsluis Leden €30,40 / niet-leden €32,-
Spaans vakantiecursus 07-10-2021 16-12-2021 10:00 - 20:30 Middelharnis Leden €114,- / niet-leden € 120,-
Workshop Keramiek 07-10-2021 04-11-2021 13:00 - 15:00 Brielle €50,- excl. Bakkosten
Body & Mind 08-10-2021 17-12-2021 10:00 - 11:30 CNV, Hellevoetsluis Leden €114,- / niet-leden €120,-

 SEPT | OKT | NOV | DEC

*   Vanwege de voorbereidingen is de uiterste inschrijfdatum van de cursussen dinsdag 28 september. Al onze cursussen en activiteiten worden uiteraard uitgevoerd volgens de dan geldende regels vanuit 
het RIVM. De actuele maatregelen staan op onze website. 


