Wat kun je doen in je vrije tijd en dat gratis is?
Paviljoen Heidezicht, vlakbij Groene Ruijter, wandelen, grote
speeltuin en kinderboerderij.
Adres: Randweg 203, 1403 XT Bussum
Open van: 10.00‐18.00 uur. Zaterdag en zondag tot 20.00 uur

Strand Muiderberg
Adres: Kerkpad 1, 1399 HA Muiderberg

Kinderboerderij 't Mouwtje
Adres: Huizerweg 49, 1401 GH Bussum
Open van: 9.30‐16.30 uur. Maandag en woensdag gesloten.

Brambergen, wandelen en spelen.
Adres: Noordereinde 54d, 1243 JJ 's‐Graveland

Markt op woensdag en zaterdag in Hilversum
Adres: Langgewenst 14, 1211 BB Hilversum. Open 8.00‐16.00 uur

Markt op donderdag in Bussum
Adres: Wilhelminaplantsoen, 1404 JJ Bussum. Open 8.00‐16.00 uur

Bos van Bouvy, speeltuin, voetbalveld en een speelbos
Adres: Bussum, straat De Dennen uitlopen, aan het eind op de hoek

Kinderboerderij de Pluimgraaf
Adres: Korte bedekte weg 1Y, 1411 PJ Naarden
Open van 9.30‐16.30 uur, dinsdag en zaterdag gesloten

Speelweide Groene Long, groot grasveld met basketbalveld
Adres: Langs De Ruijterlaan en altijd open

Bibliotheek Gooi en Meer
Adres in Bussum: Wilhelminaplantsoen 18
Adres in Muiden: Kazernestraat 10
Adres in Naarden: Majoor Kampsstraat 3
Open 10.00‐18.00 uur of 14.00‐17.00 uur en zondag gesloten
Check website www.bibliotheekgooienmeer.nl

Extra gratis activiteiten van de bibliotheek;
BiebLab: Mad Science ‐ Ruimtereizen Naarden
11 mei 2022, van 15:30 tot 16:30 | Naarden
Kosten: Gratis
In deze Mad Science workshop leer je alles over wat er nodig is om een raket in de ruimte te
laten vliegen.
Welke onderdelen heeft een raket nodig? En hoe werkt de stuwkracht van raketmotoren?
Aanmelden
Schrijf je nu in via: bieblab@bibliotheekgooienmeer.nl
BiebLab: Mad Science ‐ Wetenschap voor detectives Muiden
1 juni 2022, van 15:30 tot 16:30 | Muiden
Kosten: Gratis
Tijdens deze Mad Science workshop maak je kennis met de wereld van detectives,
rechercheurs en geheim agenten.
Je leert vingerafdrukken bestuderen, onderzoekt onbekende poeders en maakt
tandafdrukken. Door nauwkeurig te observeren, kun je een misdaad oplossen.
Aanmelden
Schrijf je nu in via: bieblab@bibliotheekgooienmeer.nl
CoderDojo
4 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 | Bussum
Kosten: Gratis
Tijdens CoderDojo leer je samen met andere kinderen op een toegankelijke manier
programmeren.
Leren programmeren
Tijdens CoderDojo leer je samen met andere kinderen op een toegankelijke manier
programmeren. Ga aan de slag met Scratch of Python en ontwerp je eigen game of
kunstwerk!
CoderDojo is voor kinderen van 7 tot en met 17 jaar. Bij kinderen jonger dan 12 jaar vragen
we of er een ouder meekomt om te helpen met het maken van de opdrachten. Voor de
technische vragen staan onze vrijwilligers natuurlijk klaar!

