
Leerpunt  t/m 15/7 

 

Elke ma | 13.00–15.45           
O.l.v. een docent van het 

ROC oefenen met lezen, 

schrijven, rekenen of 

werken met de computer. 

Medialab   t/m 23/7    

 

 

Elke di | 15.00-17.00 | gr. 

Kom spelen en kennismaken 

met digitaal speelgoed en 

programmeren in het 

Medialab. 

Inloop Leerhuis Tiel  t/m 16/7 

 

 

Elke di | 14.00-16.00 | gr. 

Voor mensen die moeite 

hebben met Nederlands, 

Rekenen of werken op de 

computer. 

Inloop Klik en Tik   t/m 19/7 

 di en vrij | 14.30-16.00 | gr 

Leren omgaan met 

computer en internet. 

Zelfstandig oefenen in de 

bieb met mogelijkheid voor 

hulp vragen. 

Puzzelcafé 

 

 

 

Elke woe | 10.00-11.30 |gr.  

Voor ieder die van puzzelen 

houdt liggen er elke 

woensdag grote legpuzzels 

klaar in het Medialab. 

Voorlees- en knutselpret 

 

 

 

Elke woe | 15.00-16.30| gr. 

Voorleeshalfuurtje op de 

jeugdafdeling met 

aansluitend knutselen. 

Aanmelden niet nodig. 

Creatief Café met Doedemee 

 

 

 

Elke za| 14.00-16.00 | gr. 

 

Creatief Platform Tiel gaat 

in de zomer naar buiten! 

Vanaf 31 aug. zitten ze 

weer in de hal. 

 

 

 

 

 

 

           

       Activiteiten 

Bibliotheek Tiel 

Juli/Aug. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

www.bibliotheekrivierenland.nl 

Alleen de activiteiten voor Tiel zien?               

Ga naar Agenda, klik in de zoekbalk en klik op 

Bibliotheek Tiel. 

 

Ideeën of samenwerken? 

Mail: renate.olthof@bibliotheekrivierenland.nl 

Kijk voor de precieze info van de activiteiten op 

onze website en volg ons op facebook! 

 

 

 

Elke week te doen! 

Tiel | juli/aug. 2019 

http://www.bibliotheekrivierenland.nl/
mailto:renate.olthof@bibliotheekrivierenland.nl


Wat is er te doen? 

Tiel | juli/aug. 2019 

Hele maand juli: Siem Subliem 

Zonnebloem-actie 

 

 

 

 

 

 

Hele maand | Gratis 

Haal een zakje zaad in 

de bieb en maak kans op 

het nieuwste boek van 

Siem Subliem! Lees op 

het briefje hoe het 

werkt. 

Ma 1 juli | Voorleesuurtje Turks 
 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00 | gratis 

Enthousiaste moeders 

lezen voor in het Turks. 

Voor kinderen van 3 tot 

8 jaar. 

Ma 8 juli | Workshop e-books 

 

 

 

13.30-15.00 | gratis  

Stap voor stap leren hoe 

je een e-boek op je e-

reader zet. Handig voor 

de vakantie! 

 

Ma 8 juli | Cursus Positief 
Opvoeden 
 

 

 

9.00-10.30 | gratis 

Georganiseerd door 

Wijkteam West. Geef je 

op via tel. 06 13663161 

of tiel1@bzjong.nl  
 

Do 11 juli | Informatie Wiki Café 

 

 

 

10.30-12.30 | gratis 

Schrijven voor 

Wikipedia, hoe werkt 

dat? Hoor er alles over in 

deze 

informatiebijeenkomst. 

Za 13 juli | CoderDojo 

 
 

 
 

 

11.00-13.00 | gratis 

Bij CoderDojo kun je 

leren hoe je websites 

bouwt, apps ontwikkelt, 

een game maakt etc. 

Zomervakantie: slingerlezen! 
 

 

 

Welke boeken lees jij in de 
vakantie? Lever de slinger in 
op school of in de bieb. Zorg 
dat hij er leuk uitziet! 

 

Wat is er te doen? 

Tiel | juli/aug. 2019 

Senioren Zomerschool in Zinder 

Woe 17, 24 en 31 juli |     
Workshop Klik en Tik 

 

 
 

 
 

 

10.00-11.30 | €2,50 

Leer beter omgaan met 

de computer en internet.  

Eigen laptop meenemen 

mag, hoeft niet. 

Aanmelden kan nog tot 

13 juli via 

www.servicepunt-

thuiswonen.nl Of neem 

het aanmeldformulier 

mee van de Zinderbalie. 

Ma 22 juli | Minecraft 

bouwwedstrijd 

 

 

 

10.30-13.00 | €15,- 

13.30-16.00 | €15,- 

Doe mee aan deze leuke 

bouwwedstrijd! Wie 

maakt de meest 

originele creatie? Voor 

kinderen vanaf groep 4. 

Meld je aan via de 

agenda op onze website. 

ZinderZomerWeek | 22- 26 juli 

 
 

 

 

 

Deze eerste 

vakantieweek tal van 

activiteiten voor 

kinderen. Neem de flyer 

mee van de Zinderbalie 

of kijk op www.zinder.nl 

De hele maand juli en augustus | 

Vakantiebieb-app 

 

 

Neem 50 e-books overal 

mee naar toe!  Voor 

kinderen en jongeren is 

de app nu al open en zijn 

er 30 boeken. 

Ben je tussen 6 en 18? 

Maak kans op een iPad 

mini! Kijk op 

www.vakantiebieb.nl 

 

In September: SOVA training 

Geef je alvast op! 

 
 

 
 

 

In sept. start een 

training sociale 

vaardigheden voor 

kinderen van 9 – 12 jaar. 

Mail: wijkteamnoord@cjg.nl 

Of kijk op de website. 

http://www.servicepunt-thuiswonen.nl/
http://www.servicepunt-thuiswonen.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


