
 

WAT IS ER NOG MEER
Een Bibliotheek aan Huis Dienst voor wie niet naar de Bibliotheek kan komen.

Alle en nog meer activiteiten zijn ook te zien op:
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl | www.twitter.com/BibliotheekKvO 
www.facebook.com/BibliotheekKopvanOverijssel | en onze Nieuwsbrief.
Voor alle activiteiten is reserveren gewenst via onze website.

Onze Bibliotheekvestigingen zijn in Steenwijk, Steenwijkerwold, 
Oldemarkt, Vollenhove, Giethoorn, Sint Jansklooster en Kuinre. 
Afhaal- en Brengpunten in Blokzijl en Wanneperveen en een 
Uitleenpost in Kalenberg.   

HOOFDVESTIGING BIBLIOTHEEK STEENWIJK: T. 0521 51 32 73

Dit is er te 
doen in...

april t/m de
zomervakantie 

2018

SPANNENDE BOEKEN WEKEN
De vakantieperiode begint met boeken, spannende boeken! Want van 6 t/m 
24 juni zijn de spannende boeken weken. In deze twee weken is er volop 
aandacht voor de misdaadliteratuur. En natuurlijk staan in deze weken bij 
de Bibliotheken ook de spannende boeken centraal, er is volop keuze. Boris 
Dittrich schreef dit jaar het geschenkboek, dat bij de boekhandel verkrijgbaar 
is. Ontdek andere boeken van hem in de Bibliotheek.

Aan het begin van de Spannende Boeken Weken worden de winnaars van de 
Gouden Strop, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek, en 
de Schaduwprijs, voor het beste debuut, bekendgemaakt. Die maken wij ook 
in onze Bibliotheken bekend.

CURSUS DIGISTERKER
De overheid werkt steeds meer via het internet en verwacht dat u daar 
gebruik van maakt. Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het 
aanvragen van zorg, het zoeken naar werk of het doorgeven van een verhui-
zing. Veel mensen zijn hier nog niet (voldoende) vaardig in. Daarom biedt de 
Bibliotheek de cursus Digisterker aan. Hiermee willen wij u helpen om beter 
uw weg te vinden bij de (elektronische) overheid. Bij de cursus hoort een 
uitgebreid werkboek, waarin u alles rustig kunt nalezen. Deelname aan de 
cursus is gratis, wel vragen we een bijdrage voor het werkboek.

Vooraf aanmelden is verplicht, u krijgt dan een deelnamekaart uitgereikt.  
Er staat momenteel een cursus van vijf ochtenden gepland in Bibliotheek 
Steenwijk. 

De eerste les is op dinsdagochtend 29 mei van 10.00 - 12.00 uur. 
De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. 
Aanmelden kan bij de klantenservice in de Bibliotheek 
of via www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl 
Meer informatie is eveneens telefonisch te 
verkrijgen bij Bibliotheek Steenwijk, T. 0521-513273

OPEN INLOOP KENNISLAB
Het KennisLab is elke zaterdag open (m.u.v. de laatste zaterdag van de 
maand, i.v.m. de workshops) voor iedereen, jong en oud, lid of geen lid.  
U kunt zelfstandig aan de slag met de aanwezige apparaten. Alleen voor 
het verbruiksmateriaal betaalt u een kleine vergoeding. 

Er is begeleiding aanwezig 
om u te assisteren en om 
vragen te beantwoorden. 
De open inloop is een 
fantastisch moment om 
samen met uw kind, 
vriend(in), vader / moeder, 
oom / tante of juist alleen, 
te experimenteren met de 
21ste eeuwse technologie.
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BELASTINGSPREEKUUR
Voor 1 mei moet de belastingaangifte zijn ingediend. Voor iedereen die dat 
lastig vindt of er vragen over heeft, organiseert Bibliotheek Kop van Overijssel 
belastingspreekuren in Bibliotheek Steenwijk en Bibliotheek Vollenhove 

Bibliotheek Steenwijk
Dinsdag 3, 10, 17, en 24 april van 10.00 tot 12.00 uur advies bij vragen over 
het invullen van de belastingaangifte en indien nodig wordt u doorverwezen 
naar andere instanties.

Bibliotheek Vollenhove
Op woensdag 4 en 11 april van 13.30 tot 15.00 uur is er spreekuur op afspraak 
voor vragen en opgave belastinghulp. Afspraken kunnen gemaakt worden 
via www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl, in Bibliotheek Vollenhove bij een van 
onze medewerkers of telefonisch via 0527-241999

Voor mensen die in Oldemarkt en omgeving wonen is er geen 
belastingspreekuur in de Bibliotheek. Maar bieden wij wel de 
mogelijkheid tot hulp bij het invullen van de belastingaan-
gifte. U meldt zich aan bij de medewerker van Bibliotheek 
Oldemarkt, waarna er contact met u opgenomen wordt om 
een afspraak te maken voor hulp bij de belastingaangifte.

UITLEG OVER LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT
Bibliotheek Kop van Overijssel organiseert in samenwerking met 
ledenvereniging Oude en Nieuwe land op 5 april een bijeenkomst over 
levenstestament en erfrecht voor 50-plussers. Notaris van Weert van 
Notariaat en Mediation Kroek & Van Weert geeft hierover uitleg. 

De notaris geeft de lezingen al vele jaren aan leden van Ledenvereni-
ging Oude en Nieuwe Land en geen avond is volgens hem hetzelfde. 
‘Ik probeer zoveel mogelijk in te spelen op vragen die leven’, vertelt 
hij enthousiast. ‘Aan de hand van een PowerPoint en aansprekende 
voorbeelden vertel ik mijn verhaal. Maar uiteraard kunnen mensen 
ook vragen stellen.' De bijeenkomst start om 19.30 uur in Bibliotheek 
Steenwijk en deelname is gratis. Om zeker te zijn van een plek, kunt u 
kaarten reserveren via www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl 

donderdag 5 april >> 19.30 uur
Bibliotheek Steenwijk | gratis

‘DREUMESEN, 
PEUTERS & KLEUTERS 
MEDIAWIJS?’

De allerkleinsten weten hun weg in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vinden. 
Peuters en kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en apps. Maar, 
mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Hoe kun je als ouder je kind niet 
alleen op het gebied van voeding en beweging, maar ook op het gebied van 
media een goede start meegeven?
Tussen 6 t/m 13 april zijn er informatiecafés in uw Bibliotheek. Ontdek (met 
uw kleine) het diverse aanbod van (digitale) media voor uw dreumes, peuter 
of kleuter en/of ga het gesprek aan over mediagebruik en het jonge kind. 

vrijdag 6 april  >> 10.00 - 12.00 uur  >> Bibliotheek Steenwijk
maandag 9 april  >> 15.00 - 17.00 uur  >> Bibliotheek Oldemarkt
woensdag 11 april  >> 13.30 - 15.30 uur  >> Bibliotheek Vollenhove

WORKSHOPS IN HET KENNISLAB
Onze workshops op de laatste zaterdag van de maand, zijn ons goed bevallen. 
Met veel plezier organiseren we daarom nog twee workshops: 

zaterdag 28 april >> Tekenen met de 3D pen 
zaterdag 26 mei >> Bouwen met de lasersnijder

Voor iedereen vanaf 16 jaar. Deelname voor bibliotheekleden kost € 10,00 
inclusief verbruiksmateriaal voor de opdracht, voor niet leden bedraagt deel-
name € 12,50 ook inclusief verbruiksmateriaal. 
In verband met de beperkte plekken is opgave vooraf verplicht, dat kan via 
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl of in de Bibliotheek. Meer informatie 
vindt u t.z.t. op onze website of informeer in de Bibliotheek.

CURSUS TEL JE GELD
Op dinsdag 1 mei start de cursus Tel je geld van 
oefenen.nl. Deze cursus wordt vier weken lang 
op dinsdag van 10.00 - 12.00 uur gegeven in 
Bibliotheek Steenwijk. 
Het online oefenprogramma Tel je Geld geeft 
je overzicht en inzicht in je inkomsten en 
uitgaven. Hoe ga je verstandig om met geld? 
Hoe moet je budgetteren? Hoe houd je over-
zicht? Hoeveel komt er binnen? En hoe kun je 
de online Budgetplanner gebruiken? Deelname 
is gratis. In verband met de beperkt aantal 
plaatsen is aanmelden verplicht. 

KENNISLAB IN DE VAKANTIEPERIODES
In de meivakantie is het KennisLab extra geopend op 9 mei van 14.00 - 17.00 uur. 
Voor de maanden juni, juli en augustus zijn voorlopig nog geen workshops en/of 
extra openingen ingepland. Dit betekent niet dat we in de zomermaanden niets 
doen in het KennisLab. Houd de aankondigingen in de Bibliotheek, op onze website 
en andere (social) media goed in de gaten voor onze activiteiten.


