
Deze maand viert Bibliotheek Heiloo het bijzondere feit dat 
het 60 jaar geleden is dat de bibliotheek voor het eerst haar 
deuren opende. En dit gaat zeker niet ongemerkt voorbij. 
Een jaar lang zijn er activiteiten voor jong en oud, leden en 
niet-leden. Kortom: voor alle inwoners van Heiloo.   

Westerweg 250 | 1852 AR Heiloo | 072 5330670
info@bibliotheekheiloo.nl | Meer informatie en 
opgave voor activiteiten: www.bibliotheekheiloo.nl 
072 - 5330670 of bij de servicebalie.
Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter

 Woensdag 5 oktober 14.30 uur Voorleesfeestje Kinderboekenweek
 donderdag 6 oktober  15.00 uur Digicafé
 vrijdag 7 oktober  10.00 uur Cursus Werken met de digitale overheid 
 vrijdag 7 oktober  10.30 uur Week van de Opvoeding: speel- en leesparcours
 zaterdag 8 oktober  13.00 uur Programmeren met Minecraft (Maakplaats)
 zondag 9 oktober  14.00 uur Kinderboekenweekfeest in Witte Kerk
 woensdag 12 oktober  10.30 uur  Hap-slik-weg! Peuter-/kleutervoorstelling
 woensdag 12 oktober  14.30 uur Voorleesfeestje Kinderboekenweek
 donderdag 13 oktober  14.00 uur Workshop slimme iPhone instellingen
 vrijdag 14 oktober  13.30 uur Cursus Werken met computer en tablet
 zaterdag 15 oktober 13.00 uur Workshop Build Your Own Robot (Maakplaats)
 dinsdag 18 oktober  10.00 uur Digicafé
 donderdag 20 oktober  20.00 uur Interactieve presentatie door Maria Genova   
 zaterdag 22 oktober 13.00 uur Programmeren met Micro:bit (Maakplaats) 
 zaterdag 22 oktober  14.00 uur Muziek/poëzieoptreden Vincent Corjanus
 donderdag 27 oktober  14.00 uur Digicafé
 zaterdag 29 oktober  10.30 uur Workshop babymassage
 zaterdag 29 oktober  13.00 uur  Halloween raamstickers met de vinylsnijder (Maakplaats)
 zaterdag 29 oktober  19.00 uur Weerwolven in de bieb

AGENDA OKTO
B

ER

BIBLIOTHEEK HEILOO 
BESTAAT 60 JAAR!
Feestelijke start jubileumjaar

ONTDEK DE NATUUR IN DE
BIBLIOTHEEK HEILOO 
TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK
Dit jaar staat de Kinderboekenweek (5 t/m 16 
oktober) in het teken van de natuur met het motto 
Gi-Ga-Groen!. Er zijn heel veel kinderboeken die je 
helpen de natuur te ontdekken en te begrijpen. Je 
vindt ze in de bibliotheek! En doe je dan ook mee 
aan onze Gi-Ga-Groene activiteiten?

GROOT KINDERBOEKENWEEKFEEST
In de Witte Kerk van Heiloo vieren we op zondag 
9 oktober – met veel schrijvers en 
leuke groene activiteiten – 
het Kinderboekenweek-
feest van Heiloo! I.s.m. 
Bruna Heiloo, de 
Witte Kerk en Mar-
greet Schouwenaar.
Zondag 9 oktober, 
14.00-17.00 uur
Toegang: gratis 

IN DE MAAKPLAATS VAN 
DE BIBLIOTHEEK 
IS ELKE ZATERDAG IETS TE DOEN! 
Leer programmeren bij de CoderDojo, maak 
gebruik van de Lasersnijder en de 3D-printer en 
andere apparaten, zet een parcours uit voor de 
robotjes of speel een spel uit de Speelotheek. 
Speciaal aanbevolen: op 15 oktober maak je je 
eigen robot (verzorgd door ‘BYOR’)
Geef je dus snel op!

OPTREDEN WOORD-
KUNSTENAAR EN 
POËZIEPOPPER 
VINCENT 
CORJANUS
Vincent Corjanus 
draait al 10 jaar 
mee met zijn liedjes 
en gedichten. Soms 
groots, rockend en 
meeslepend en vaak ook 
klein en kwetsbaar. De poëzie-
pop-liedjes van Corjanus zijn teder en rauw. 
Soms met een vleugje elektronica, maar altijd 
recht uit het hart.
Zaterdag 22 oktober, 14.00 uur
Toegang: gratis | Opgave vooraf  

KOMT EEN VROUW BIJ DE H@CKER
(SNEL GELEERD, SLIM ONLINE)
Op donderdag 20 oktober geeft schrijver Maria 
Genova, bekend van onder meer de 
bestseller ‘Komt een vrouw bij 
de h@cker’, een interac-
tieve presentatie in 
Bibliotheek Heiloo.
Vorig jaar werden 
meer dan twee mil-
joen Nederlanders 
slachtoff er van 
hackers en online 
oplichters. Vrijwel
niemand herkent alle 
vormen van fraude. Hoe kun 
je voorkomen dat het jou persoonlijk overkomt? 
Tijdens een laagdrempelige en interessante sessie 
vertelt schrijver Maria Genova over de nieuwste 
trucs van hackers waar de meeste mensen in
trappen. Donderdag 20 oktober, 20.00 uur 
Toegangskaarten incl. koffi  e/thee 
€ 7,50 (€ 10,00 voor niet-bibliotheekleden) 

DIGICAFÉ
Het Digicafé 
is dé plaats 
om samen 
met andere 
gebruikers 
apps uit te 
wisselen en 
tips en trucs 
te delen. Let 
op: het Digicafé is 
geen cursus, u hoeft 
zich niet aan te melden en 
u kunt altijd zo aanschuiven. Neemt u gerust uw 
eigen tablet of smartphone mee.
Donderdag 6 oktober, 15.00 – 16.00 uur
Dinsdag 18 oktober, 10.00 – 11.00 uur
Donderdag 27 oktober, 14.00 – 15.00 uur
De toegang is vrij en de koffi  e/thee staat klaar 
Elke week in de bibliotheek: digtaal spreekuur op 
woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur

HAP-SLIK-WEG! PEUTER / 
KLEUTERVOORSTELLING
Hap slik weg gaat over vriendschap en over wat je 
wel en niet lust. Een voorstelling voor peuters en 
kleuters, gespeeld door HandigTheater. 
Woensdag 12 en 19 oktober,
10.30 uur. Entree: € 3,50. 
Peutervoorlezen: elke vrijdag 
10.30 – ca. 11.30 uur. 
Voorlezen op woensdag-
middag voor kleuters om 
14.30 uur

WEERWOLVEN IN DE BIEB!
Buiten is het donker… In de 
bieb is het donker… 
Kom weerwolven met ons
spelen  (als je durft natuurlijk) 
29 oktober 19.00 – 21.30 uur
Toegang: gratis, opgave vooraf 


