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Jouw verhaal
Verhalen geven vorm aan onze identiteit en onze cultuur. Met ruim een
half miljoen boeken, luisterboeken en dvd’s is de bibliotheek hét huis van de
verhalen. Maar de bibliotheek is ook een plek waar je je eigen verhaal maakt.
Dankzij verrassende en stimulerende activiteiten met verhalen, vaardigheden
en met elkaar.
De bieb brengt je in contact met de schrijvers, dichters en denkers die
verhalen vormgeven en opschrijven. Tijdens de aftrap van het literaire seizoen,
de Letterbrouwerij, verwelkomen we samen met andere literaire partijen in
Nijmegen Roos van Rijswijk en Thomas Olde Heuvelt. Ook trots zijn we op
gasten als Mirjam Oldenhave, Wim Daniëls en Diederik Jekel.

COLOFON
De inhoud van dit boekje is zorgvuldig samengesteld, wijzigingen in het programma
blijven altijd mogelijk. Bij het samenstellen is gebruik gemaakt van de gegevens van lokale,
regionale en landelijke partners. Kijk voor de meest actuele informatie op
www.obgz.nl/agenda.
Augustus 2017

De bieb organiseert workshops en bijeenkomsten om je kennis te laten
maken met nieuwe media en nieuwe techniek. Maar we hebben ook een
heleboel materialen waar je zelf in de bieb mee kunt experimenteren.
Ga bijvoorbeeld aan de slag met onze 3D-printer, Greenscreen en Sprout Pro.
Voor volwassenen én kinderen is er ook verdieping en ontmoeting tijdens
laagdrempelige colleges, van mythologie tot voetbal. Daarvoor kun je terecht
in meer dan vijftien van onze bibliotheken in Gelderland.
Vind, maak, deel en vertel in de bieb je eigen verhaal én dat van anderen.
Door in gesprek te zijn, van elkaar te leren en over elkaar te lezen, worden
we samen beter in samenleven. Daar nodigen we je van harte voor uit!

Ontwerp en vormgeving: JIP Concept & Creatie, Vierlingsbeek
Tekst en inhoud: de Bibliotheek Gelderland Zuid • 024 - 327 49 11 • info@obgz.nl
www.obgz.nl

Informeer in de bibliotheek naar de kaartverkoop of koop je kaartje
via www.obgz.nl/agenda (tenzij anders vermeld).
Volg ons:
Bibliotheek Gelderland Zuid
bieb024
Of geef je op voor onze digitale nieuwsbrief via www.obgz.nl

Bert Hogemans
directeur - bestuurder
de Bibliotheek Gelderland Zuid
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Lezen &
literatuur

Word lid en
geniet met
de bieb!
• Eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier
• Keuze uit een half miljoen items
• Naast boeken, ook e-books, films,
muziek, tijdschriften,
luisterboeken en bladmuziek
• Gratis reserveren en verlengen via
onze website en Bibliotheek Wise app
• Tot 18 jaar gratis lid
• Korting op activiteiten, cursussen
en workshops van de bieb
• Voordeel met je biebpas bij theater,
films en architectuurwandelingen.
Kijk op www.obgz.nl/vmjb.

Meld je aan in de bieb of via
www.obgz.nl/lid-worden
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Lezen &
literatuur

VAN 24 JAN
T/M 3 FEB

		

3 FEB

Tijd 11.00 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen

LIEVE JUDITH SPEELT 2+

Voorlezen is altijd een klein feestje én belangrijk voor de taalontwikkeling.
Daarom is er tijdens de Nationale Voorleesdagen extra aandacht voor voorlezen.
Met leuke activiteiten in onze bibliotheken voor peuters en kleuters.

24 JAN

28 JAN

Tijd 9.30 - 10.30 uur
Locatie Bibliotheken Beek, Bemmel,
Beuningen, Ewijk, Gendt, Groesbeek,
Huissen, Kekerdom, Leuth, Malden,
Millingen aan de Rijn, Nijmegen (Hatert,
Mariënburg, Muntweg, Zwanenveld)
Ooij, Overasselt, Zetten
Prijs gratis

Een muzikaal voorlees-verhaal

TIJGER IS JARIG 2+

Prijs leden € 3,overige bezoekers € 4,-

24 JAN

Tijd 15.00 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden

31 JAN

Tijd 15.00 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek

PAT EN PET 2+
Kindertheater

Kom kijken naar een leuke, fantasievolle en muzikale voorstelling van
Poppentheater De Kletskous.
Geïnspireerd op het prentenboek
van het jaar
Ssst! De tijger slaapt.

Tijd 14.00 - 14.30 uur
Locatie Bibliotheek Elst

Laat je betoveren door deze muzikale voorlees-voorstelling.
Lieve en Judith brengen de mooiste prentenboeken en verhalen mee en spelen
daarbij op de harp. Natuurlijk komt ook het prentenboek van het jaar Ssst! De tijger
slaapt voorbij. De bijzondere klanken van de harp nemen je mee in het verhaal.

Tijd 9.15 - 10.00 uur
10.45 - 11.30 uur
12.15 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Mariënburg
Prijs leden € 4,overige bezoekers € 5,-

Door Poppentheater De Kletskous
Kom naar de feestelijke opening van
de Nationale Voorleesdagen in een
van onze bibliotheken. Tijdens dit
'ontbijt' serveren we ook verhaaltjes!
Maar er is ook wat te knabbelen: fruit
en letterkoekjes. Kom jij gezellig
letters eten en luisteren tijdens het
voorleesontbijt?

27 JAN

Tijd 11.00 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Huissen

NATIONALE
VOORLEESDAGEN

VOORLEES-'ONTBIJT' 0+

(zonder inschrijfkosten)

Lezen &
literatuur

JONGER DAN 7 JAAR?
WORD GRATIS LID
TIJDENS DE NATIONALE 		
VOORLEESDAGEN!

2 FEB

Tijd 15.00 - 15.30 uur
Locatie Lent, Voorzieningenhart De Ster

Pat en Pet spelen een vrolijke interactieve
Prijs leden € 3,voorstelling waarbij geen kind stil kan én hoeft te zitten.
overige bezoekers € 4,Doe en zing mee met de zelfgemaakte liedjes met gitaar.
In de voorstelling herken je het prentenboek van het jaar 2018 Ssst! De tijger slaapt.

Op de hoogte blijven van al onze leuke activiteiten tijdens de
Nationale Voorleesdagen? Kijk op www.obgz.nl/nationalevoorleesdagen.
10 programma september 2017 • juli 2018 • www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur
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Lezen &
literatuur

PRENTENBOEKYOGA 2+

Startdata 1 nov • 10 jan • 16 mei
Tijd 9.30 - 10.15 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden € 30,overige bezoekers € 35,Aanmelden info@bewegenenontspannen.nl

PRENTENBOEKJESFESTIVAL

Lezen &
literatuur

VAN NOV
T/M MEI

1 APR
Tijd geopend 12.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Voor ouder en kind
Kinderen die niet stil kunnen zitten bij het lezen van een prentenboek?
Met prentenboekyoga kruipen ze in het verhaal: sterk als een beer, fladderen als
een vlinder of staan als een boom. Samen kijk je plaatjes in het prentenboek en
probeer je bijpassende yoga-oefeningen uit. Deze cursus bestaat uit 4 lessen
waarin ouder en peuter samen laagdrempelig kennis
kunnen maken met yoga en mooie prentenboeken.
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Feest in Prentenboekenstad
De bibliotheek verandert éénmalig
in een vrolijke Prentenboekenstad,
vol levensgrote prentenboeken.
Blader bijvoorbeeld door Het Muizenhuis
en Nijntje gaat fietsen, laat je lekker voorlezen of maak een prentenboekfilmpje
met jezelf in de hoofdrol. Bezoek meteen
één van de leuke voorstellingen!

DIKKIE DIK
EN DE TAART 2+

IK ZOU WEL EEN
KINDJE LUSTEN 4+

Door Joes Boonen

Door Joes Boonen

Geniet van deze sfeervolle en interactieve
muziekvoorstelling. Opgebouwd rond
een levensgroot boek met originele Dikkie
Dik-tekeningen van Jet Boeke.

Plof neer bij deze vrolijke interactieve
voorstelling voor kleuters van Joes Boonen.
Gebaseerd op het prentenboek van Sylviane
Donnio & Dorothée de Monfreid.

Tijd 15.30 - 16.00 uur
Prijs leden € 6,- | overige bezoekers € 8,Kinderen tot 2 jaar gratis

Tijd 13.20 - 14.00 uur
Prijs leden € 6,- | overige bezoekers € 8,Kinderen tot 2 jaar gratis

www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur • programma september 2017 • juli 2018
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Lezen &
literatuur

VOORLEZEN VOOR KINDEREN 2+
Lekker voorgelezen worden tussen de boeken?
Wie wil dat nu niet? Laat je verrassen door het boek,
het verhaal en de voorlezer. De éne keer komt er een
schrijver langs, de volgende keer is het een moeder,
oma, opa of een robot. Maar de voorlezers brengen
allemaal mooie verhalen tot leven waar je lekker
bij kan wegdromen. Ouders mogen uiteraard
ook meeluisteren.

Elke donderdag
(behalve 19 okt, 15 feb en 3 mei)
Tijd 15.00 - 15.45 uur
Locatie Bibliotheek Kekerdom
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand
(behalve 3 feb)
Tijd 10.15 - 10.45 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Elke 2e en 4e woensdag van de maand
Tijd 14.15 - 14.45 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand
Tijd 15.45 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Millingen aan de Rijn
Elke 3e woensdag van de maand
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Elke laatste zaterdag van de maand
Tijd 14.00 - 14.45 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Elke woensdag
Tijd 10.00 - 10.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis
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6 OKT

Lezen &
literatuur

VAN SEPT
T/M JUN

Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen

3 NOV

Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden

12 JAN

Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld

29 JAN

Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

11 JUN

Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Leuth
Prijs gratis

EIGENWIJZE SPROOKJES
VAN KONING KLUNS 4+
Door verhalenverteller Paul Groos
Verhalenverteller Paul Groos is Koning Kluns.
De onhandige koning vertelt sprookjes aan de
prinses met wie hij wil trouwen.
Welke sprookjes dat zijn? Kom maar luisteren.
En niet alleen luisteren! Nadat je de verhalen
hebt gehoord, ga je er zelf mee aan de slag.
Verkleden, naspelen, kleuren, een spelletje spelen
of zelf vertellen: het kan allemaal in deze
verhalenspeelworkshop. Meld je vooraf aan bij de
bibliotheek waar je wil komen meedoen.

www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur • programma september 2017 • juli 2018
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Lezen &
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DE BULLEBAK 4+
Interactief en muzikaal theater
Mees droomt er al heel lang van een griezel te mogen
worden. Maar is Mees wel geschikt?

7 OKT

Tijd 14.00 - 14.40 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs leden € 3,- | overige bezoekers € 4,-

11 OKT

Tijd 15.30 - 16.05 uur
Locatie Malden,
Maldensteijn, grote zaal
Prijs leden € 3,- | overige bezoekers € 4,-

Griezelverhalen staan in het middelpunt
deze Kinderboekenweek! Koop een kaartje
voor onze spannende activiteiten op
www.obgz.nl/kinderboekenweek.

Tijd 11.00 - 11.40 uur
Locatie Oosterhout,
Theaterzaal De Klif

(zonder inschrijfkosten)

Lezen &
literatuur

KINDERBOEKENWEEK

VAN 4 OKT
T/M 15 OKT

JONGER DAN 12 JAAR?
WORD GRATIS LID
TIJDENS DE
KINDERBOEKENWEEK!

13 OKT 14 OKT

15 OKT

Tijd 20.00 - 21.00 uur Tijd 13.30 - 14.30 uur
Locatie Bibliotheek
Locatie Bibliotheek
Muntweg
Beuningen
Tijd 19.30 - 20.30 uur
Locatie Bibliotheek
Groesbeek

DAMES DE WOLFF 4+
Spannende en kleurrijke voorstelling

Tijd 14.00 - 17.00 uur
Locatie Nijmegen, Stadsschouwburg
Prijs € 10,-

GRUWELIJK ENG! 5+

Prijs leden € 3,- | overige bezoekers € 4,-

Twee gezellige oma’s betreuren hun
zoveelste verhuizing. Bij volle maan is
het wéér misgegaan en moesten ze
snel wegwezen. Want zodra de maan
voller wordt, worden de dames harig
en krijgen ze zin in bloed!

DE BIEB-BOEMAN 8+
Interactieve griezelvoorstelling
De oppergriezel is ontsnapt uit zijn
verhaal en staat op het punt zijn
grote griezelplan uit te voeren!
Kun jij ons helpen?

GRIEZELKENNER
HARMEN VAN STRAATEN 8+
Ontdekkingsvoorstelling
Verander in een echte griezelkenner! Samen met de
schrijver van Bor ziet spoken Harmen van Straaten ga je
op onderzoek naar huiveringwekkende monsters.
16 programma september 2017 • juli 2018 • www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur

11 OKT

Tijd 15.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Prijs leden € 3,overige bezoekers € 4,-

Kom naar dit loeispannende feest als afsluiter van de Kinderboekenweek!
Griezelverhalen en engerds staan centraal. Met veel schrijvers, voorstellingen en
spannende activiteiten. Alvast een tipje van de sluier:
Sluit aan bij De grote Mees Kees Show van Mirjam Oldenhave.
Met veel muziek, verhalen, raps, live tekenen en vooral: Mees Kees!
Bang voor heksen en tovenaars? Nergens voor nodig!
Onze Mad Scientist verklapt hoe ze ons voor de gek houden
met hun griezelige trucs.
Doe mee met de griezelworkshop van kinderboeken- en
prentenboekenschrijver Jozua Douglas.
Vanaf september staat het hele programma op
www.literaireactiviteitennijmegen.nl.
www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur • programma september 2017 • juli 2018
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Elke 1e zaterdag van de maand
Tijd 11.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg

28 OKT
KLETSKOPPEN 6+

Tijd 9.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Kindertaalfestival
Leren praten? Hoe werkt dat eigenlijk in je
hoofd? Ontdek het spelenderwijs.
Kletskoppen is een wetenschapsdag vol
leuke taalactiviteiten en taaldemonstraties
voor de hele familie. Laat je verrassen door
kindertaalonderzoekers van de Radboud
Universiteit en het Max Planck Instituut voor
Psycholinguïstiek. Alle kletskoppen en hun
families zijn van harte welkom op ons
kindertaalfestival!

Elke 1e woensdag van de maand
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Elke 2e woensdag van de maand
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Elke 3e woensdag van de maand
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
©

Marcel Krijgsman

KOM VOORLEZEN AAN
DE VOORLEESHOND 6+

Elke laatste woensdag van de maand
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden

In de vestigingen van de Bibliotheek Gelderland
Zuid is geregeld een hond op visite. Waarom?
Kinderen die hardop lezen moeilijk of spannend
vinden, merken dat deze hond heel braaf naar ze
luistert en geen commentaar geeft. Zo wordt
voorlezen niet alleen veel leuker voor kinderen,
maar helpt het ook hun leesvaardigheden te
verbeteren.

Prijs gratis

Lezen &
literatuur

VAN SEPT
T/M JUN

Max Planck Institute
for Psycholinguistics

21 OKT
Tijd 22.00 - 04.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Early bird leden/studenten/CJP € 5,overige bezoekers € 7,50
Prijs leden/studenten/CJP € 7,50
overige bezoekers € 10,-

BUITEN ZINNEN 16-35
Iedereen kan schrijven

Na drie keer voorlezen krijgen kinderen een echt
voorleescertificaat, een mooie boost voor het
zelfvertrouwen.

Of het nu een Snapchatverhaal of Twitterpoëzie is: iedereen kan schrijven.
Buiten zinnen, hét nieuwe festival voor en door jongeren, neemt dit als uitgangspunt
en zoekt de grenzen op. Grenzen tussen schrijver en lezer, tussen literatuur, muziek, theater,
dans, tussen offline en online. De mooiste verhalen komen langs, van bekende schrijvers,
fantastische talenten én van jou. Kom! Luister! Schrijf!
Koop tot 1 oktober je kaartje met Early Bird korting.

18
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26 SEPT 23 JAN

Krijg je tussen alle mooie boeken en tijdschriften in onze bibliotheken
zelf ook de schrijfkriebels? Dat komt goed uit! Sluit aan bij een van de
schrijfcursussen in onze vestigingen zodat je je inspiratie meteen kunt
omzetten in jouw eigen verhaal.

Tijd 10.00 - 12.30 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Prijs leden € 75,- | overige bezoekers € 80,-

14 SEPT
Tijd 19.15 - 20.45 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden € 166,25 | overige bezoekers € 175,-

SCHRIJVEN OVER JE LEVEN
Schrijfdocente Marijke de Kruijff helpt
je met behulp van schrijfoefeningen
je herinneringen op te frissen en je
gedachten op papier te zetten.
In zeven bijeenkomsten ervaar je het
plezier van het delen van herinneringen en het vastleggen van deze
herinneringen in woorden.
Schrijfervaring is niet nodig.
Meld je aan via bemmel@obgz.nl.

Lezen &
literatuur

SCHRIJFCURSUSSEN EN WORKSHOPS

VAN SEPT
T/M MEI
Elke 2e zondag van de maand
Tijd 14.00 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs € 3,50

SHUT UP & WRITE
Een uur lang schrijven zonder
afleiding of uitwegen?
Bij Shut Up & Write Nijmegen ben je
op de juiste plek. Of je nu werkt aan
een gedicht, een kort verhaal, een
familiegeschiedenis of een scriptie:
samen in stilte werken motiveert.
Leeftijd, ervaring of ambitie zijn niet
van belang. Iedereen is welkom.

INTRODUCTIECURSUS SCHRIJVEN
Wil je onderzoeken of creatief schrijven iets voor jou is? Meld je dan aan
voor de introductiecursus schrijven van de Lindenberg, die wordt gegeven in
Bibliotheek De Mariënburg. In deze inspirerende omgeving maak je kort en krachtig
kennis met het schrijven van verhalen, gedichten en dialogen. Je leert hoe je je eigen
waarnemingen en ervaringen kunt transformeren naar boeiende teksten. Je schrijft
dialogen, verzint personages, verhalen en poëtische beelden en ontdekt hoe je uit
kunt drukken wat jij wilt vertellen.
Meld je aan via www.delindenberg.com.

20

programma september 2017 • juli 2018 • www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur

7 OKT 3 FEB
Tijd 10.00 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden € 27,55 | overige bezoekers € 29,-

COLUMNS SCHRIJVEN
Wil je weten of column schrijven iets voor jou is of overweeg je om een blog te
beginnen over dingen die jou bezighouden? De Lindenberg biedt dit seizoen twee
keer een workshop aan in Bibliotheek De Mariënburg, waarin je snel en intensief
kennis maakt met column schrijven. Meld je aan via www.delindenberg.com.
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Tijd 10.00 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden € 27,55 | overige bezoekers € 29,-

DIALOGEN SCHRIJVEN
Dialogen vormen de kern van veel vertelvormen, van toneel tot roman, van scenario
tot column. ‘'De dialoog is de snelste weg naar het hart van de lezer, de toeschouwer
of toehoorder.'' Dat zegt Don Duyns, theatermaker en schrijver. Maar hoe kom je op
die snelste weg? Hoe laat je mensen praten op papier? Hoe schrijf je een goed
tweegesprek? Je ontdekt waarom goed schrijven vaak omschrijven is, en waarom
ongehoorzaamheid in dialoog goud waard is voor spannende tweegesprekken.
Meld je aan via www.delindenberg.com.

Lezen &
literatuur

4 NOV 3 MRT

SAMEN LEZEN IN EEN LEESKRING!

Samen met anderen boeken lezen en bespreken? We hebben leeskringen voor
jong en oud, mét of zonder begeleiding. Maak ook gebruik van onze leeskringservice!
Kijk op www.obgz.nl/leeskringen.

VANAF 4 SEPT

20 SEPT

Elke maandag
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Prijs gratis

Tijd 19.30 - 21.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

HOOK UP WITH
A BOOK 12+

SPEEDDATE AVOND VOOR
NIEUWE LEESKRINGEN

Leesgroep voor jongeren

2 DEC 7 APR
Tijd 10.00 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden € 27,55 | overige bezoekers € 29,-

Lees tegelijkertijd met andere jongeren hetzelfde boek en kom wekelijks
naar de bieb om erover te kletsen.
Bovendien gaan we met het verhaal
aan de slag. Maak een nieuwe boekcover, facetime met de schrijver,
of doe mee met onze quiz.
Meld je aan via biezantijn@obgz.nl.

Zoek je naar enthousiaste lezers
om een leeskring mee te starten?
Speciaal voor jou organiseren
we een speeddate-avond voor
leeskringen. Meld je aan via
hvdl@obgz.nl.

WORKSHOP BEELDSPRAAK
In deze workshop maak je kennis met beeldspraak als krachtig gereedschap om
je tekst te kleuren; of je nu gedichten, verhalen of zakelijke teksten schrijft.
Meld je aan via www.delindenberg.com.
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START 27 SEPT

BOEK & BUFFET

Tijd 9.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Prijs leden € 75,- | overige bezoekers € 80,-

Lekker samen eten en in gesprek
over de mooiste boeken, dat kan in
de bibliotheek.

LITERAIRE LEESKRING ENGELS
'The colour of language'
Engelse literatuur lezen en die ook in het Engels
bespreken? Meld je aan voor de leeskring 'The colour
of language'. Waar de schilder kleur gebruikt, gebruikt de schrijver woorden om
kleur aan de tekst te geven. Onder begeleiding van Loes Coleman, docente Engels,
bespreek je in zes ochtenden zes kleurige boeken. Videoclips en ander online
materiaal maken van de bijeenkomsten een levendig geheel.

21 SEPT 30 NOV
15 MRT 31 MEI
Tijd 19.30 - 21.00 uur
Locatie Bibliotheek Heteren
Prijs € 10,- contant betalen excl. wijn.

24 OKT 13 MRT
Tijd 18.30 - 21.00 uur
Locatie Bibliotheek Leuth
Prijs € 5,- contant betalen

BOEK & BUFFET LEUTH

Meld je aan via huissen@obgz.nl.

BOEK & BUFFET HETEREN

START 4 OKT
Tijd 9.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Prijs leden € 55,- | overige bezoekers € 65,-

START 5 OKT
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt
Prijs leden € 55,- | overige bezoekers € 65,-

LITERAIRE LEESKRING

Sluit aan bij deze losse leeskringavonden met een culinair tintje.
Kookstudio MoltoGusto serveert
culinaire gerechtjes in de sfeer van
het boek. Meld je op tijd aan via
heteren@obgz.nl dan hoor je direct
welk boek die avond centraal staat.

Mét professionele begeleiding
Samen met anderen literatuur lezen en ingaan op de inhoud, symboliek of
de bedoeling van de auteur? Sluit aan bij deze leeskring. Docenten Carla van
Spaendonck, Inge van Schie, Mientje Huting en Stefan van Dierendonck
begeleiden series van zes leeskringavonden.
Meld je aan via bemmel@obgz.nl of gendt@obgz.nl.
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Kom lekker eten met Kookhus Leuth
en praat mee over de mooiste
boeken. Luister naar elkaars
favoriete titels en ontdek zo nieuwe
auteurs die je in de bieb eens uit de
kast kunt pakken. Meld je vooraf aan
bij de bibliotheek via
leuth@obgz.nl.

19 APR
BOEK & BUFFET MILLINGEN

Tijd 18.30 - 21.00 uur
Locatie Millingen, Rijndijk 28
Prijs € 5,- contant betalen

Sluit aan en help mee tijdens de eerste Millingse Boek & Buffet in de voormalige
rentmeesterswoning! Houd je van boeken of wil je helpen koken? Meld je aan in de
bibliotheek of via millingen@obgz.nl.
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DE SCHRIJVER VRAAGT
In boeken zie je vaak specifieke interesses van schrijvers terugkomen. Een fascinatie
waar ze graag over vertellen. In onze bibliotheek nodigen bekende auteurs zélf
hun gasten uit om het gesprek aan te gaan over een onderwerp: van waanzin tot
culinaire literatuur. De avonden zijn soms luchtig, soms serieus en met de nodige
humor. Maar boeken staan altijd centraal!

©

Lezen &
literatuur

18 APR

Abdelkader Benali
Merlijn Doomernik

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 7,50
overige bezoekers € 10,-

ABDELKADER BENALI VRAAGT
Over een onvergetelijk recept
Abdelkader Benali kreeg als auteur diverse prestigieuze literaire prijzen.
Met TV-serie 'Chez Benali' en het kookboek Casa Benali kwam er in 2016 één passie
van Benali extra in de spotlights. Kun jij al bedenken met wie Benali vanavond in
gesprek gaat over de kruisbestuiving tussen eten en literatuur?

Wim Daniëls
©
Heidi Wils

27 SEPT

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 7,50
overige bezoekers € 10,-

Roos Schlikker
©
Fjodor Buis

20 FEB

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 7,50
overige bezoekers € 10,-

WIM DANIËLS VRAAGT

ROOS SCHLIKKER VRAAGT

Over de wondere wereld van de taal

Over waanzin

De interesse van Wim Daniëls is
duidelijk: taal. Deze bekende columnist goochelt met woorden en pakt je
in met ijzersterke taalobservaties.
Zijn berg aan kennis brengt hij op
een heldere en humoristische over.
Wie nodigt hij uit?

Goede schrijvers zoeken de gekte op,
het buitenissige, de diepste wensen en
angsten van hun personages. Met een
moeder die aan een bipolaire stoornis lijdt, ziet Roos het als haar missie
aandacht te vragen voor depressie en
psychiatrische aandoeningen. Daar
(be)vraagt ze de ideale gast voor.
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19 NOV
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

PODIUM VOOR
Regionaal talent in de schijnwerpers
Kom luisteren naar de verhalen en voordrachten van
de genomineerde Nijmeegse TAALenten, en ervaar zelf
hoe leuk taal en woorden zijn. De jaarlijkse TAALentonderscheidingen zijn bedoeld voor mensen die anderen
inspireren om te lezen, luisteren of schrijven. Elk TAALent
doet dit op geheel eigen wijze. Ze worden uitgereikt door
Angela Verkuijlen, Nachtburgemeester van Nijmegen.
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In november leest heel Nederland Ik, Robot de geniale futuristische
raamvertelling van Isaac Asimov. Leden en niet-leden kunnen dit
boek deze periode gratis ophalen in een van onze bibliotheken.
Een leuk gespreksonderwerp voor in de trein, op een borrel of op je werk.
Maak deze maand ook kennis met onderwijsrobots op de robotica markt,
filosofeer over de toekomst met bekend volksfilosoof Bas Haring of laat je brein kraken tijdens de hackatons. Kijk op obgz.nl/nederlandleest.

7 NOV
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Mariënburg
Prijs leden € 7,50
overige bezoekers € 10,Bas Haring
©
Heidi de Gier

" Wat is er
mis met een
toekomst van
alleen robots
in plaats van
mensen?"
Bas Haring

FILOSOFEER OVER DE TOEKOMST
MET BAS HARING

Lezen &
literatuur

Lezen &
literatuur

NEDERLAND LEEST
DE TOEKOMST

VAN 1 NOV
T/M 30 NOV

11 NOV

HACKATHON
Hoe kunnen robots ingezet worden en welk effect
heeft dat op onze toekomst? Zoek tijdens deze
hackathon onder tijdsdruk naar manieren om een
robot in te schakelen als oplossing voor een
probleem. Ga zelf aan de slag om, op beginnersniveau, een robot te programmeren en de eerste
stappen te zetten naar een antwoord. Wie gaat de
uitdaging aan? Geef je vooraf op, er is ruimte voor
20 personen per hackaton.

Tijd 11.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl

18 NOV
Tijd 11.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg
Aanmelden muntweg@obgz.nl

25 NOV

18 NOV

Tijd 11.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Aanmelden beuningen@obgz.nl

Tijd 13.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Prijs gratis

MAAK KENNIS MET
ONDERWIJSROBOTS
In de onderwijswereld wordt al volop
met robots gewerkt. Tijdens deze
roboticamarkt ontdek je welke robots
er allemaal al gebruikt worden in en
buiten de leslokalen. Natuurlijk mag je
zelf ook dingen proberen en testen.
Ervaar wat de toekomst voor ons in
petto heeft.

Een toekomst met robots, hoe ziet die eruit? Filosofeer mee met bekend 'volksfilosoof'
Bas Haring over kunstmatige intelligentie. Bovendien laten we twee experts aan het
woord over robots in de literatuur en de rechten van robots. Tijdens drie minicolleges
en een open gesprek kijken we of de werkelijkheid de robots uit de literatuur heeft
ingehaald. Hoe zie jij de toekomst?
©
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M. van Esbroek

www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur • programma september 2017 • juli 2018

29

Lezen &
literatuur

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten en Alliance
Française € 7,50 | overige bezoekers € 10,-

LITERATUUR UIT
LA DOUCE FRANCE

9 FEB

Arita Baaijens
Maartje Geels

©

Lezen &
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28 NOV

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten en Han Fortmann
Centrum € 7,50 | overige bezoekers € 10,-

MAAK JE DROMEN WAAR

Met Margot Dijkgraaf

Inspiratieavond door Arita Baaijens
Ga op ontdekkingstocht door de Franstalige literatuur met
Margot Dijkgraaf, dé ambassadeur van de letteren tussen
Frankrijk en Nederland. Maak kennis met haar favoriete
Franse auteurs, de trends in de Franstalige letteren en literaire
prijzen zoals de Prix Goncourt. Deze avond is georganiseerd in
samenwerking met de Nijmeegse Alliance Française.

Zonder problemen geen avontuur! Dat is het motto van schrijfster, inspirator en
ontdekkingsreiziger Arita Baaijens. Arita publiceerde meerdere boeken, zoals het
bekroonde Desert Songs en Zoektocht naar het paradijs, genomineerd voor de
Jan Wolkersprijs 2016. Vanavond inspireert ze door te spreken over de kracht
van visie en bevlogenheid. Over vallen, opstaan en dromen waarmaken.
Georganiseerd in samenwerking met
het Han Fortmann Centrum.

Margot Dijkgraaf
Monique Kooijmans

©

8 DEC
Tijd 20.00 - 22.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 6,overige bezoekers € 8,-

©

Marcel Krijgsman

WIN DE NIJMEEGSE LITERATUURPRIJS
Ben jij hét schrijftalent van Nijmegen? Dan neem jij op vrijdag 8 december misschien de
Nijmeegse Literatuurprijs in ontvangst. Stuur tussen 1 september en voor 31 oktober je
verhalen, gedichten, columns en andere teksten in. Op 8 december strijden drie genomineerde
talenten om de mooie prijzen en een optreden tijdens het Nijmeegs Boekenfeest!
Meedoen? Kijk voor meer informatie en voorwaarden
op www.nijmeegseliteratuurprijs.nl.
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VAN 12 FEB
T/M 18 FEB

BLIND DATE

Locatie Bibliotheken Beek, Beuningen,
Bemmel, Biezantijn, Elst, Gendt,
Groesbeek, Heteren, Huissen, Malden,
Millingen, Nijmegen (Hatert,
Mariënburg, Muntweg, Zwanenveld),
Oosterhout en Zetten

Voor een geslaagde Valentijnsdag
Tijdens Valentijnsdag een blind date met
een goed verhaal? In de week rondom
Valentijnsdag kunnen bibliotheekleden bij
de balie in de bibliotheek een verrassingstas
met boeken lenen.
Een romantische blind date, of liever een
sportieve of culinaire blind date? Kies een
thema en ontvang een tas met drie boeken.
Te leen voor 8 weken. Een leuke manier om
nieuwe boeken en auteurs te ontdekken.
Er zijn verrassingstassen voor jeugd en voor
volwassenen.
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10 MRT
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Poëzie

NIJMEEGS BOEKENFEEST

VANAF AUG
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 5,overige bezoekers € 7,50

Saskia Stehouwer
©
Hadewich Veys

Tijd 20.00 - 03.00 uur
Locatie De Vereeniging
Prijs kijk op
www.nijmeegsboekenfeest.nl

©

Henk van der Waal
©
Tineke de Lange

Peter Holtvoet-Hanssen
Koen Broos

K. Michel
©
Melle Hammer

©

NIJMEEGS BOEKENFEEST
Nijmeegse aftrap van de landelijke Boekenweek
Kom voor het Nijmeegs literaire hoogtepunt tijdens de Boekenweek naar het
Nijmeegs Boekenfeest.
Met een Boekenweekgeschenk van Griet Op de Beeck en een Boekenweekessay dat
geschreven gaat worden door Jan Terlouw, kan de Boekenweek al niet meer stuk.
Het Nijmeegs Boekenfeest trapt de Boekenweek feestelijk af. Eén bruisende avond
lang wordt Nijmegen op zijn kop gezet door bekende schrijvers, dichters, muzikanten,
dj’s, wetenschappers en lezers.
Kijk vanaf februari voor het programma op www.nijmeegsboekenfeest.nl.

ONTMOET DE DICHTER
Elke maand ben je welkom in Poëziecentrum Nederland, gevestigd in Bibliotheek
De Mariënburg, voor een persoonlijke ontmoeting met een bijzondere dichter.
19 AUG | K. MICHEL
Deze geniale dirigent van Aap Noot Mies
en componist van bijzondere titels, zoals
Bij eb is je eiland groter en Te voet is het
heelal drie dagen ver. In zijn gedichten
zwemmen barsten door het huis, veranderen handen in spinnen en waait het op de
zevenentwintigste dag van de maand.
9 SEPT | MARGREET SCHOUWENAAR
Als stadsdichter van Alkmaar zoekt
Schouwenaar naar een manier om poëzie,
stad en mens voor elkaar open te laten
staan. Het combineren van cultuur en
maatschappij kenmerkt haar aanpak.
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14 OKT | PETER VERHELST
“Geen zintuiglijker poëzie dan die van
Verhelst. Hij plukt je ogen uit hun kassen en
dwingt je naar het kleinste detail te kijken
tot je doordrongen bent van de schoonheid
die zich in elk hoekje, in elke huidplooi, in
elke klodder openbaart. Wonderlijk
erotiserend ook, al die taal die je brein
betast.” (Roderik Six)
11 NOV | INGE BREACKMAN
“De verzen van Inge Braeckman zijn vervuld
van een aangrijpend/ongrijpbare vrouwelijkheid. Dermate dat, al lezend, je dagen als
’t ware verglijden tot nachten die door het
teerste wit zijn gedragen.” (Ivo Michiels)
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13 JAN | SASKIA STEHOUWER
Wat doe je als je je oude manier van leven
moet opgeven? Stehouwers Wachtkamers is
het verslag van een ontdekkingstocht in een
nieuwe wereld, waarin alles tot leven komt
en controle vaak ver te zoeken is. Een
wonderlijk universum, waarin 'de hoekstukken kwijt zijn'.
10 FEB | PETER HOLTVOET-HANSSEN
Onvermoeibare verkenner van woorden,
onverschrokken krijger in een stadse tuin,
kaper naar hartenlust en kampioen van het
mededogen, Holvoet-Hanssen is de
vleesgeworden god van liefdevolle zinnen.
10 MRT | ELS MOORS
Moors is vanaf 2018 Dichter des
Vaderlands in België. Ze heeft een haatliefdeverhouding met het Nederlands.
Voor haar is het ‘'onmogelijk om nog die
allereerste betovering van taal te beleven
zoals je als kind alles heel zuiver en puur
ervaart.''

Poëzie

14 APR | VICTOR SCHIFERLI
Schiferli is verantwoordelijk voor de
promotie van Nederlandse literaire fictie in
het Duitse, Engelse en Scandinavische
taalgebied en voor de promotie van
Nederlandse en Friese poëzie wereldwijd.
Maar hij is hier als dichter (van 4 bundels),
redacteur en bloemlezer. Een promotor van
de poëzie.

VANAF SEPT
STADSDICHTERS
SPREEKUUR

Elke 2e zaterdag van de maand
Tijd 11.00 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Aan tafel bij Amal Karam
Dichters opgelet! Voor een inspirerend uurtje
waarin jouw poëzie centraal staat, ben je
welkom bij Poëziecentrum Nederland in
Bibliotheek De Mariënburg. Kom samen met je
gedicht gratis op spreekuur bij de Nijmeegse
stadsdichter Amal Karam.

12 MEI | DIANA OZON
De eerste en enige punkdichter in Nederland; dat is Diana Ozon in 1977. Ze slaat
een brug tussen de jeugd uit die tijd en de
poëzie. “Feesten is de metselspecie van het
leven.”
9 JUN | ROEL RICHELIEU VAN
LONDERSELE
“Van Londersele is onmiskenbaar romantisch door de individuele, op eenzaamheid
gerichte subjectiviteit. De taal is secuur en
puur. Deze verstilde poëzie is in haar genre
een opmerkelijke prestatie van dichterlijke
zelfbeheersing.” (Nic van Bruggen)
8 JUL | LUCIENNE STASSAERT
“Telkens hangt zij haar gedichten op in de
leegte van de pagina. Blad na blad worden
de woorden op rij, waaruit die verzen
bestaan, omzoomd door het wit, voor en na
en tussen elke regel, het geheel van de tekst
- het boek - aangerand, omrand door het wit
van de stilte.” (Roger de Neef)

Poëzie

9 DEC | HENK VAN DER WAAL
“Het hermetische in de poëzie van Henk
van der Waal komt voort uit zijn behoefte
om het raadsel intact te houden, om in het
raadsel, het onbestemde, te leven.”
(Henry Sepers)

Meld je aan en stuur uiterlijk de voorafgaande
donderdagochtend het gedicht dat je graag wil
bespreken naar stadsdichter@obgz.nl.
Amal Karam

VANAF SEPT
Elke 3e zaterdag van de maand
Tijd 14.00 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs € 10,-

DE POËZIEWANDELING
Het Poëziecentrum Nederland en voormalig stadsdichter Marijke Hanegraaf, Jan van Avezaath
of Meja Spaargaren nemen je mee naar plekken in de binnenstad van Nijmegen die dichters
in de loop der jaren hebben geïnspireerd tot een gedicht. Vanwege een bijzondere plek, een
historisch feit of ter ere van een bekende, belangrijke Nijmegenaar. Vertrek vanaf het
Poëziecentrum Nederland, in de Bibliotheek De Mariënburg.
Meld je aan via poeziecentrum@planet.nl.
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30 SEPT
Tijd 14.00 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

25 OKT
Tijd 20.00 - 23.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Poëzie

Poëzie

Pé Hawinkels

ONBEDERF'LIJK VERS
Dichters in de binnenstad
Tijdens festival Onbederf’lijk Vers struikel je in de
binnenstad van Nijmegen over de poëzie. In de
bibliotheek en op vijf andere locaties laten bekende
dichters en winnaars van de Onbederf'lijke talentwedstrijd hun beste werk horen. Bepaal zelf welke
drie voordrachtsrondes je niet wil missen en stippel
je route uit. Sluit de avond af met een gezellige
borrel met dichters, poëten-in-spé en vrijwilligers.
Kijk voor het programma en de locaties op
www.onbederflijkvers.nl.

DE HERFST VAN HAWINKELS
Hawinkels Jazz & Poetry
De te jong overleden Nijmeegse schrijver, dichter én jazzkenner Pé Hawinkels krijgt
dit najaar een grootse herdenking in Nijmegen: De Herfst van Hawinkels.
In Bibliotheek De Mariënburg worden vijf nieuw gecomponeerde PEHA-suites uitgevoerd,
gecomponeerd door de bekende Nijmeegse jazzmusici Michiel Braam, Bo van de Graaf,
Pierre Courbois, Carel van Rijn en Stef Meilink. Ook zijn er optredens van jonge,
talentvolle Nijmeegse dichters.

8 OKT
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

2 DEC
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

POËTISCH ARABISCH
Arabische cultuur in gedichten
Dompel je deze middag onder in Arabische cultuur en poëzie. Hoe heeft Arabische poëzie
zich ontwikkeld? En hoe speelt de Arabische cultuur hierin een rol? Stadsdichter Amal Karam
vertelt je niet alleen over de achtergronden, maar laat ook bekende en minder bekende
Arabische gedichten de revue passeren. Met voordrachten in het Arabisch en Nederlands is
deze middag een bijzondere ontmoeting tussen oost en west.
Meld je aan via aklusman@obgz.nl (Anne Klusman).
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10 FEB
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

EERSTE HULP BIJ...
Sinterklaasgedichten
Ben je op het laatste moment nog niet klaar met
je Sinterklaasgedicht en kun je wel wat hulp
gebruiken? Hanneke Beld helpt je met het maken
van een origineel en persoonlijk gedicht. Zo heb
je wat extra tijd voor je surprise of het kopen van
een cadeau.
Valentijnsgedichten
Wil je de liefde van je leven verrassen met een
Valentijnsgedicht? Madame Isabelle, alter-ego van
Hanneke Beld, komt speciaal naar de bieb om je te
helpen. Ontluikende of onstuimige liefde; alles kun
je vangen in het wonder van de poëzie. Start met
een mooie herinnering of een wens, en Isabelle zet
je gedachte om in een persoonlijk gedicht.

www.obgz.nl/agenda-poezie • programma september 2017 • juli 2018
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VAN 25 JAN
T/M 1 FEB

DIGITAL PLAYGROUND
De bibliotheek is het huis van de verhalen, maar hoe vertel je
je verhaal digitaal? Gebruik de bieb als 'digital playground'
en vergroot je digitale wereld.

WEEK VAN DE POËZIE
Poëzie alom tijdens de landelijke Poëzieweek. Maar waar denk jij aan bij poëzie?
Laat je zintuigen prikkelen tijdens het jaarlijkse Nijmeegs Poëziefeest.
Van gedichten op maat tot spoken word performance. Van klinkende namen
tot verrassend nieuw talent.
Nieuwsgierig? Houd vanaf januari de laatste nieuwtjes over het
programma in de gaten op www.literaireactiviteitennijmegen.nl.

31 JAN
Tijd 9.30 - 13.00 uur
Locatie Dominicanenklooster, Huissen
Prijs gratis

KLOOSTERWANDELING
Bezinning en reflectie in de week van de poëzie
Maak tijdens deze kloosterwandeling op een bijzondere manier kennis met
plaatselijke dichters en hun werk. De wandeling bestaat uit drie delen: wandelen
in stilte, wandelen in stilte na het lezen van poëzie en vervolgens wandelen in
tweetallen waarbij je samen in gesprek gaat over de gedichten.

ZELF AAN DE SLAG
Maak in de bieb kennis met de
nieuwste technologieën en raak
vertrouwd met digitale ontwikkelingen (p. 39 t/m 41). Van Touchtable
tot Greenscreen, ze zijn buiten de
activiteiten standaard beschikbaar
in twee van onze bibliotheken. Kom
langs en probeer ze zelf uit of sluit
aan bij één van onze activiteiten voor
digitaal plezier (p. 42 t/m 54).
Bibliotheek De Mariënburg:
Touchtable, Greenscreen,
Chromecast TV, Smart TV, Playstation,
Interactieve vloer

Marcel Krijgsman

©

Maak kennis met de Playstation
in de bieb en ga op zoek naar de
grenzen van je fantasie met Mindcraft.
Meedoen met een activiteit?
Kijk op pagina 53.

Bibliotheek De Biezantijn:
3D Printer, Sprout Pro, Touchtable,
Playstation, Video Wall

De wandeling start bij het Dominicanenklooster in Huissen.
Meld je aan via huissen@obgz.nl.
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Print je eigen ontwerpen in
3D met een 3D printer, van
sieraad tot een nieuw huisje
voor Kolonisten van Catan.
Meedoen met een activiteit?
Kijk op pagina 43, 47 en 53.

Marcel Krijgsman

©

Bereid presentaties of werkstukken in
de bieb voor met onze Chromecast en
Smart TV.

Marcel Krijgsman

©

Marcel Krijgsman

©

Film of fotografeer jezelf voor onze
Greenscreen en maak een eigen
achtergrond voor een scène uit je
dromen.
Meedoen met een activiteit?
Kijk op pagina 43.

Marcel Krijgsman

©

www.prowise.com

©

Gebruik onze Sprout Pro om
voorwerpen te digitaliseren of
projecteren. Deze multifunctionele
PC werkt als 2D en 3D scanner.
Ontwerp bijvoorbeeld je eigen
digitale wereld voor de Greenscreen
of print je scan in 2D of 3D.

 peel met de allerjongsten
S
samen educatieve spelletjes op
onze Touchtable.

Meedoen met een activiteit?
Kijk op pagina 43.
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Naast de producten waar je zelf mee
aan de slag kunt, maak je tijdens
onze activiteiten ook kennis met
onze robots Robin en Bibi
(p. 29, 42, 45, 73 en 74), ontdek je
nieuwe werelden met Virtual Reality
of Augmented Reality (p. 43),
bestuur je met onze EEG-headset
(p. 43) de digitale wereld met je
hersenen, verander je alledaagse
dingen in 'touchpads' met Makey
Makey (p. 43) of gebruik je het
nieuwe educatieve spellenplatform
Luqo (p. 43).
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DIGITAL PLAYGROUND ON TOUR
Leer iets nieuws en geef het door!

Prijs gratis

De digitale wereld is megagroot,
je kunt er dagen in ronddwalen en
soms de weg kwijt raken. Ben jij
nieuwsgierig en wil je op
ontdekkingstocht? Kom samen met
andere kinderen experimenteren.

Programmeer robot Robin of Bibi
Datum 2 sept
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl
Datum 22 nov • 17 jan
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Aanmelden zwanenveld@obgz.nl

Augmented - en Virtual Reality

Datum 20 dec
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Aanmelden zwanenveld@obgz.nl

Datum 18 okt • 25 apr
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Aanmelden zwanenveld@obgz.nl

DUIK IN JE DROMEN 8-13
Experimenteer met het Greenscreen

OP VAKANTIE IN DE BIEB 8-13
Verken de grenzen van de digitale
wereld. Inclusief Luqo en EEG-headset!

De digitale wereld voor de allerkleinsten

STORIES FROM
THE FUTURE 8-13

Creatief aan de slag met Makey Makey

Datum 3 mrt
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl

UKKIE EDITIE 0-4
Datum 10 apr • 13 apr
Tijd 9.30 - 10.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl

KLEI JE EIGEN TOETSENBORD 8-13

SPELEN MET DIGITALE
WERKELIJKHEID 8-13

VERHAAL VAN
PAPIER OF LEGO 8-13
Aan de slag met Stop Motion
Datum 20 sept
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Aanmelden zwanenveld@obgz.nl
Datum 7 apr
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl

BELEEF HET MEE MET ICT 8-13
Samen met iXperium:
proberen, maken, testen!
Datum 7 okt • 3 feb • 2 jun
Tijd 12.00 - 14.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl
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Datum 19 okt • 4 jan • 15 feb
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl

Datum 15 mrt
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Hatert
Aanmelden hatert@obgz.nl
Datum 22 mrt
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg
Aanmelden muntweg@obgz.nl

EXPERIMENTEER
MET KLONEN 8-13
3D scannen met de Sprout PRO

VAN SIERAAD TOT
ACTION FIGURE 8-13

Datum 16 mei
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Aanmelden zwanenveld@obgz.nl

Ontwerp en print in 3D
Datum 2 nov
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Hatert
Aanmelden hatert@obgz.nl
Datum 2 dec
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Aanmelden hvdl@obgz.nl

Datum 22 feb
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg
Aanmelden muntweg@obgz.nl
Datum 20 jun
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Aanmelden zwanenveld@obgz.nl

www.obgz.nl/agenda-digital-playground
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VAN SEPT
T/M MEI
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Robot Robin
M. van Esbroek

Digital
playground

WEDSTRIJD WEDSTRIJD WED
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W
WEDSTRIJD WEDSTRIJD WED 4 NOV
WEDSTRIJD WEDSTRIJD
VAN 1 OKT W 29 NOV
T/M 31 OKT
WEDSTRIJD WEDSTRJD
WED
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W
WEDSTRIJD WEDSTRJD WED 14 DEC
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W
WEDSTRIJD WEDSTRJD WED
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W
WEDSTRIJD WEDSTRJD WED
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W
WEDSTRIJD WEDSTRJD WED
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W
WEDSTRIJD WEDSTRJD WED
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W
WEDSTRIJD WEDSTRIJD WED
WEDSTRIJD WEDSTRIJD W

©

Tijd 12.00 - 14.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg

Inleverlocatie Bibliotheek
De Mariënburg

Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek
Millingen aan de Rijn

Tijd 15.00 -17.00 uur
Locatie Bibliotheek Heteren

HOE ZIET JOUW ROBOT
VAN DE TOEKOMST ERUIT? 4+

Prijs gratis

MEET & GREET 4+
Robots Robin en Bibi
Heb jij al wel eens een robot zien dansen? Of heb je
misschien al eens een robot aangestuurd? Robots zijn
op steeds meer plekken te zien, maar grote kans dat je
ze toch nog nergens tegengekomen bent.
Ben je wel nieuwsgierig? Onze robots Robin en Bibi
willen graag met je kennismaken.

Hoe ziet jouw robot van de toekomst eruit? InScience en de bibliotheek
dagen je uit om de mooiste, modernste, liefste, slimste en grappigste robots
te ontwerpen. Dus knip, kleur, plak, teken, papier-maché, las, en spijker je
robotontwerp in elkaar en beschrijf in maximaal honderd woorden waar
jouw robot voor ingezet kan worden. Helpt hij om het huis schoon te houden,
speelt de robot Rummikub met je oma of wijst hij de weg als je op de fiets zit?
Verras ons en maak kans op mooie prijzen.
Hoe doe je mee?
Lever in oktober jouw robotontwerp en beschrijving in bij Bibliotheek
De Mariënburg. Vermeld hierbij je naam, leeftijd, mailadres en telefoonnummer. Alle robots worden in november tentoongesteld in Bibliotheek
De Mariënburg tijdens filmfestival InScience. Wij nemen contact met je
op wanneer je gewonnen hebt!

GO SHORT 4+

In Nijmeegse bibliotheken
Het is feest bij Go Short! In 2018 is de tiende editie van dit kortefilmfestival in
Nijmegen. De jarige Go Short viert dit met jou door in maart en april langs te komen
bij verschillende bibliotheken in Nijmegen. Met de beste, feestelijkste shorts voor
kinderen vanaf 4 jaar en een leuke film-doe-activiteit wordt het ook in de
bibliotheken een feestje!
Meedoen? Kijk begin maart op www.obgz.nl/agenda-digital-playground.
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Datum 20 nov
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Datum 23 nov
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Datum 30 nov
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Heteren
Marcel Krijgsman

©

BOUW JE EIGEN FLAPPYBIRD 6-8
Of een ander spelletje
Zelf spelletjes maken om te kunnen spelen op je
laptop of je mobiel? Dat kan met het programma
Scratch. Studenten van de ICT-afdeling ROC
Rijn IJssel komen jou helpen je eigen game te
maken. Schrijf je bij jouw bibliotheek in voor
deze workshop!

Datum 7 okt
Tijd 12.00 - 14.30 uur
Locatie Bibliotheek
De Biezantijn

Digital
playground

VAN NOV
T/M MRT

Datum 2 dec
Tijd 12.00 - 14.30 uur
Locatie Bibliotheek
Zwanenveld

Datum 4 nov
Tijd 12.00 - 14.30 uur
Locatie Bibliotheek
De Mariënburg

PROGRAMMEREN
OF GAMES MAKEN 7-17

Datum 22 jan
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt

Wil jij leren programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen of programma’s
en games maken? Reserveer een plaatsje op www.coderdojo-nijmegen.nl.
Kijk voor meer data op www.obgz.nl.

Datum 5 feb
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

Zelf meenemen: laptop waarmee je op onze wifi kunt

Datum 22 mrt
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel

VANAF SEPT

Prijs gratis

Datum 13 sept
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Aanmelden beek-ubbergen@obgz.nl

Zelf meenemen: laptop of tablet

WORKSHOP 3D PRINTEN 8+
Van ontwerp tot product
Zelf een sieraad of een nieuw pionnetje voor
Mens Erger Je Niet printen? Of maak je een begin
met een schaalmodel van je eigen huis?
Onder begeleiding maak je een model met
ontwerpprogramma Tinkercad en leer je hoe de
3D printer werkt. Tijdens de workshop is je print nog
niet klaar, je kunt je ontwerp later ophalen.

46

programma september 2017 • juli 2018 • www.obgz.nl/agenda-digital-playground

Datum 28 sept
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Aanmelden elst@obgz.nl
Datum 30 mei
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek
Aanmelden groesbeek@obgz.nl
Prijs gratis
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LEGO-ROBOTS
PROGRAMMEREN 8-10
Werken met Mindstorms
Ben jij dol op Lego en robots? Met het programma
Lego Mindstorms kun je zelf een Lego-robot
aansturen. Wil je dat eens uitproberen en leren
hoe je dat zelf kunt doen? Tijdens deze workshop
laat je de Lego-robots hun eerste stapjes zetten.
Meld je vooraf aan bij de bibliotheek waar je de
workshop wil gaan volgen.
Zelf meenemen: laptop

Datum 27 nov
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Datum 18 jan
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Datum 25 jan
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Heteren

VAN NOV
T/M JUN
Datum 13 nov • 20 nov
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Datum 15 jan • 22 jan
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Datum 28 feb • 7 mrt
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld

Datum 29 jan
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt

Datum 14 mrt • 21 mrt
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek

Datum 5 mrt
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

Datum 18 mei • 25 mei
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Millingen aan de Rijn

Datum 29 mrt
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Prijs gratis

Digital
playground

VAN NOV
T/M MRT

Datum 28 mei • 4 jun
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden
Prijs € 2,50

Marcel Krijgsman

©

ANIMEER EEN AMBIGRAM 8-13
Programmeren met woorden
Een goede ambigram lijkt wel een goocheltruc.
WOW is MOM ondersteboven. Of wat denk je van
'nou' op z’n kop? Of ZON een kwartslag gedraaid?
Misschien weet je er zelf ook al eentje? Start op
papier en laat jouw woorden daarna op je laptop
vliegen en draaien met de programma's Scratch
en Inkscape. Wiskundige Chris Eggermont laat
zien hoe.
Zeker zijn van een plaatsje? Koop vooraf een
kaartje in de bibliotheek of via onze website
www.obgz.nl/agenda.
Zelf meenemen: laptop

48 programma september 2017 • juli 2018 • www.obgz.nl/agenda-digital-playground

www.obgz.nl/agenda-digital-playground • september 2017 • juli 2018

49

Digital
playground

Datum 4 dec
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Datum 5 feb
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Gendt

Marcel Krijgsman

©

WEBSITES BOUWEN 10-12
Programmeren in HTML en CSS
Tijdens deze workshop leer je hoe je een
website bouwt met HTML en CSS. Ontwerp een
eigen originele omgeving voor jouw blog of vlog,
maak een website met grappige nieuwtjes uit
jouw buurt of help je moeder of oom met het
maken van hun eigen website.
Meld je vooraf aan bij de bibliotheek waar je de
workshop wil gaan volgen.
Zelf meenemen: laptop

Datum 8 mrt
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Elst

VAN OKT
T/M APR
Datum 4 okt
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Datum 16 okt
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Datum 30 okt
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

Datum 15 mrt
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Heteren

Datum 2 nov
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Elst

Datum 5 apr
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel

Datum 19 jan
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek

Datum 9 apr
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

Datum 19 feb
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

Prijs gratis

Datum 26 feb
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Datum 9 mrt
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Lent - De Ster
Datum 19 mrt
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Heteren
Datum 19 apr
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden
Prijs € 2,50
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VAN DEC
T/M APR

CREATIEF FOTOGRAFEREN
MET JE MOBIEL 10-13
Met je telefoon of tablet heb je altijd een camera
bij de hand. Een tik op de knop en klaar! Maar wil
je van je foto's iets bijzonders maken, dan heb je
wat extra trucjes nodig. Met leuke tips, instellingen
en apps maak je de mooiste plaatjes voor Snapchat
of Instagram. Van een gaaf portret tot een kunstig
stilleven. En waar moet je op letten wanneer je je
foto online zet? Oefen samen met fotograaf
Nienke Wiering.
Meld je vooraf aan bij de bibliotheek waar je de
workshop wil gaan volgen.
Zelf meenemen: smartphone of tablet
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Datum 20 okt • 22 feb
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Millingen aan de Rijn
Datum 26 jan • 30 mrt
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Datum 13 feb
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

Marcel Krijgsman

©

SOLVE THIS WITH SNAP! 10-18
Programmeertaal Snap! is een uitbreiding van
'Scratch' waarmee je programmeren naar the
next level brengt.
Heb je al wat uitgeprobeerd met Scratch en
wil je verder komen? Dan maak je tijdens deze
workshop samen flinke stappen. Wiskundige
Chris Eggermont geeft deze inleiding tot
informatica en leert je problemen oplossen
met algorithmic problem solving.
Zeker zijn van een plaatsje? Koop vooraf een
kaartje in de bibliotheek of via onze website
www.obgz.nl/agenda.
Zelf meenemen: laptop (of eventueel tablet)

Datum 19 mrt
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden
Datum 6 apr • 4 mei
Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Prijs € 2,50

VAN SEPT
T/M JUN

Digital
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VAN OKT
T/M MEI

Elke vrijdag
(behalve 15 en 29 sept • 3 nov • 1 en 29 dec • 23 feb
6 en 27 apr • 4 mei • 1 en 22 jun)
Tijd 15.30 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Prijs leden gratis | overige bezoekers € 2,50

3D STUDIO 10+
Zelfstandig aan de slag
Wil je werken aan je eigen 3D print of een 3D scan maken van een voorwerp?
Kom naar 3D studio in Bibliotheek De Biezantijn. In onze 3D studio kun je gebruik
maken van onze laptops en werken met online ontwerpprogramma Tinkercad,
de Utlimaker 2+ 3D printer en de HP Sprout. Je gaat zelfstandig aan de slag met
online lessen. Er is daarnaast begeleiding aanwezig.

VAN SEPT
T/M JUN
Elke zaterdag
(behalve 30 dec)
Tijd 12.00 - 14.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Prijs gratis

GAMECOMPETITIE 12+
Win jij de beker?
Ben je super fanatiek en wil je de beste gamer van Nijmegen worden? Of vind je het
gewoon leuk om te gamen met of tegen andere jongeren? Doe mee met de gamecompetitie
in Bibliotheek De Biezantijn. Speel de sterren van het scherm op de PlayStation4, met FIFA,
Rayman Legends, Trackmania, Tony Hawk’s pro skater, Just dance of Worms battlefields.
Wie weet win jij de beker!
Loop binnen bij Bibliotheek De Biezantijn of meld je aan via biezantijn@obgz.nl.
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Tijd 16.30 - 18.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Prijs gratis

3 SEPT

Cultuur
& muziek

12 OKT 1 MRT

Tijd en prijs kijk op
www.festivaldeoversteek.nl
Locatie Festival De Oversteek,
Warmoes Historische Tuinderij, Lent

JONGERENTEAM 13-16

GA JE MEE NAAR ZEE 2+

Denk mee met de bieb

Door Poppentheater De Kletskous

Bibliotheek De Biezantijn zoekt naar jongeren tussen de 13 en 16 jaar met leuke ideeën.
Wat zouden jij en je vrienden willen maken met een 3D-printer? Welke boeken, series of
films wil jij kunnen lenen in de bieb? Denk mee en verdien meteen wat bij. Vandaag leggen
we je uit hoe.

Speciaal voor jou speelt het poppentheater een voorstelling over het populaire
prentenboek Boer Boris gaat naar zee, geschreven door Philip Hopman & Ted van Lieshout.

Te nieuwsgierig om te wachten? Mail biezantijn@obgz.nl of kijk op instagram
#bibliotheekgelderlandzuid.

Het lijkt bijna op een dagje aan het strand, deze vrolijke peuter- en kleutervoorstelling
van Poppentheater De Kletskous. Maar voor dit echte strandgevoel hoef je alleen maar
naar Festival de Oversteek.
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& muziek

Tijd 14.30 - 17.00 uur
Locatie Brebl, Honig-complex
Prijs leden € 4,- | overige bezoekers € 5,Kinderen tot 2 jaar gratis

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

16 sept	
Maak van een geluksmomentje een klein kunstwerkje
23 sept Schatten van kinderen
21 okt Proef, voel, ervaar en verzin verhalen
11 nov	
Experimenteer met film en wetenschap
16 dec Hoe vertel je het verhaal over een boek?
20 jan Verhalen vertellen met foto's
17 feb Neem je favoriete liedtekst mee!
17 mrt	
Neem spulletjes mee om jouw perfecte verhalenboomhut te ontwerpen
14 apr Verhalen vertellen in een korte film
Meld je aan via hvdl@obgz.nl.

STOERE KINDEREN,
STERKE VERHALEN 4+
Met Thijs Goverde en Nanda Roep
Dat Nijmegen barst van de stoere kinderen,
weten Kids 'n' Billies en de bieb heel goed.
Speciaal voor deze durfals zetten we Brebl op z'n
kop. Sluit aan bij schrijvers met sterke verhalen,
muziek en leuke workshops. Thijs Goverde en
Nanda Roep vertellen over hun spannende kinderboeken. Thijs maakt bovendien cabaret en Nanda
kan heel mooi zingen! Nagels bijten, lachen en
luisteren dus. Durf jij te komen?

VERHALENLAB 4+
In het Verhalenlab experimenteer je met verhalen. Zelf verhalen brouwen, verhalen
van anderen onderzoeken of bestaande verhalen testen. Maar een verhaal is niet
alleen maar woorden. Ook afbeeldingen, muziek, film, letters en mensen hebben een
verhaal in zich verstopt. Plezier staat voorop in het Verhalenlab en er wordt gezorgd
voor een veilige-verhaalomgeving.

Cultuur
& muziek

VAN SEPT
T/M APR

27 DEC

Thijs Goverde
©
Sophie Theunissen

3 JUN
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

VAN BIEBCLUEDO
TOT VERSTOPPERTJE 4+
Wie niet weg is…
Vandaag is het even anders dan normaal. Je leent geen boeken, maar veróvert ze
bij Levend Stratego. Bovendien heeft er iemand een moord gepleegd in de bieb.
Wie? Kom erachter bij een potje Biebcluedo. En we spelen verstoppertje.
Gewoon omdat het kan!
Meedoen? Meld je aan via hvdl@obgz.nl.
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Elke 1e donderdag van de maand
Tijd 18.00 - 20.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Prijs gratis

21 SEPT

Cultuur
& muziek

VAN SEPT
T/M JUN

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 5,overige bezoekers € 7,50

HET JAAR VAN MONDRIAAN
TOT DUTCH DESIGN

MOVIENIGHT 12+

Lezing door kunsthistorica Drs. Walda Bosman-Kok
Lekker ontspannen na een schooldag? Tijd voor een film! Kruip onder een dekentje op onze
bank of plof neer op een schommelstoel. Iedere donderdagavond draaien we een film op
een groot scherm. Een lekkere actiefilm, een romantische comedy, een goeie thriller of een
sterk drama. Nog geen zin om naar huis te gaan? Blijf nog even hangen voor een filmquiz
en kies meteen een nieuwe film voor de volgende keer.

In 2017 wordt de 100ste verjaardag van internationale kunststroming De Stijl en 100 jaar
vernieuwing in kunst, architectuur en design gevierd. Een feest van grote en kleine
tentoonstellingen. Kunsthistorica Walda Bosman-Kok laat je hernieuwd kennismaken met
de kunstenaars en hun werken uit De Stijl en vertelt over de tentoonstellingen die je niet
mag missen.

Loop binnen of meld je aan via biezantijn@obgz.nl.

NIJMEEGSE KUNSTNACHT 2017
Schoenfabriek in de bieb
In de bieb verrast de Schoenfabriek met een bizarre
versie van de bibliotheek. Ook op andere locaties is
van alles te beleven. Muzikale performances in een
mini-theater, wetenschappelijke experimenten in
het donker, een Grote Kunstshow in de Schouwburg:
tijdens de Kunstnacht ontdek je culturele hotspots,
bizarre performances, mooie expo’s en unieke
feestjes met andere nachtbrakers op meer dan
twintig locaties door de hele stad. Stippel je eigen
route uit en duik de nacht in.

23 SEPT
Tijd 20.00 - 01.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs voorverkoop
Passe-partout: € 13,Passe-partout incl. Nachtfeest: € 18,Dagverkoop
Passe-partout: € 16,Passe-partout incl. Nachtfeest: € 21,-

Kijk voor het volledige programma op
www.nijmeegsekunstnacht.nl.
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21 SEPT
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Millingen aan de Rijn
Prijs gratis

VERANDERINGEN
IN 20 JAAR SYRIË
Vanaf 1993 bezocht Manuel Dekkers Syrië regelmatig als reisleider voor
SNP natuurreizen. Tijdens zijn vijftien reizen naar Syrië was hij onder de indruk
van de uitzonderlijk vriendelijke en gastvrije bevolking. Reis mee door de geschiedenis
van een bijbels land, de basis van onze cultuur. Dekkers, auteur van uiteenlopende
wandelroutes, geeft vanavond een beeld van Syrië zoals het was.
Meld je vooraf aan in de bibliotheek of via millingen@obgz.nl.
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VANAF SEPT

Cultuur
& muziek

B4

Cultuur
& muziek

Good Company

Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

The Black Saturdays

Leo de Kruis

LUID!

Phil Poffé

De Baddies

Alice & the Lord of Comfort

Live muziek in de bieb

NootScenario

Geniet op zondagmiddag van een live muziekoptreden van lokale artiesten in de bieb.
Laat je verrassen door uiteenlopende genres.
24 SEPT | NOOTSCENARIO
De Nijmeegse vocal group NootScenario
brengt meerstemmig gezongen, theatraal
verpakte pop- en kleinkunstliedjes, met
megakekke live-muziek. Het repertoire
heeft een theatrale twist die alle kanten
op kan: soms ingetogen mijmerend, dan
weer levenslustig met ruimte voor een
ondeugende knipoog.
29 OKT | ALICE & THE LORD OF COMFORT
Bij Alice & the Lord of Comfort is in ieder
geval een ding zeker: de melancholische
sfeer grijpt je vast en neemt je mee. Het
repertoire varieert van kleine gevoelige
balladen tot temperamentvolle vrolijke
nummers. De band haalt inspiratie uit
acts als The Tallest Man On Earth en Ben
Howard maar ook Arctic Monkeys en
Mumford and Sons.
60

26 NOV | LEO DE KRUIS
Leo de Kruis schrijft liedjes over zaken die
hem op de één of andere manier raken.
Zijn luidruchtig klussende buurman, een
wat dominant huisdier of andere herkenbare onderwerpen. Zijn brede muzikale
achtergrond klinkt door in zijn boeiende
en gevarieerde repertoire.
17 DEC | GOOD COMPANY
Good Company is een enthousiast
kamerkoor met een repertoire van
Renaissance tot hedendaagse muziek en
enkele volksliederen. Zij zingen a capella,
meestal vierstemmig onder leiding van
dirigent Karel Barten. Kom genieten van
deze liederen en warme koorklank.
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Bart Coenen

28 JAN | PHIL POFFÉ
Phil Poffé zingt gedichten van de altijd
dwarse schrijver Michel Houellebecq,
hij zette ze zelf op muziek. Als basgitarist
van de Julian Sas Band werd Phil bekend.
Ook speelde hij in zijn muziekcarrière
samen met Frank Boeijen. Nu zingt hij in
het Frans, zijn moedertaal, en begeleidt hij
zichzelf op zijn akoestische gitaar.
25 FEB | DE BADDIES
Het vocaal ensemble De Baddies bestaan
al meer dan 30 jaar. Hun repertoire kent
diverse stijlen, van pop tot jazz, van world
tot klassiek. Ze houden van naturel: geen
versterking, geen effecten. Ze zingen niet
alleen a capella maar verzorgen zelf ook
instrumentale begeleiding.
25 MRT | B4
Het gezelschap B4 laat vier bourdoninstrumenten samenkomen, die meestal
gelinkt worden aan de Middeleeuwen en

de volksmuziek. Drie draailieren en een
doedelzak, soms aangevuld met een viool,
spelen muziek uit de laatste eeuwen.
29 APR | THE BLACK SATURDAYS
The Black Saturdays hebben hun band
samengesteld zoals ze hem het liefste zien.
Met een drummer, de nodige gitaren en
twee vrouwen aan de microfoon, 'een band
zoals een band hoort te zijn'. Ze spelen
diverse covers van de jaren 60 tot nu. Met
als favorieten CCR, Queen, U2, Elvis en de
Eagles.
27 MEI | PENT'AMUSE EN BART COENEN
Blaaskwintet Pent'amuse en pianist Bart
Coenen spelen de beroemde kwintetten
voor vier blazers en piano van Mozart
(KV 452) en Beethoven (Op. 16). Beide
stukken hebben de piano in de hoofrol
maar blinken daarnaast uit door de
prachtige lyrische dialoog met de blaasinstrumenten.
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Met uitzondering van feestdagen
In even weken op maandag
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Nijmegen, Wijkcentrum De Biezantijn
Elke laatste maandag van de maand
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Nijmegen, Swon Salon
wijkcentrum De Schalmei

VERTEL EENS

Elke 1e woensdag van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Huissen

Verhalen van vroeger
Verhalen zijn er in alle soorten en maten,
ook ongeschreven, en het is zonde wanneer deze
nooit verteld worden. Ken je nog mooie verhalen
van vroeger? Kom ze, onder het genot van een
kopje koffie, zelf vertellen in de bieb. Heb je zelf
geen verhaal? Wij hebben er een heleboel en
lezen ze graag aan iedereen voor.
Benieuwd hoe het in zijn werk gaat?
Sluit een keer aan en drink gezellig een kopje
koffie mee. Je bent van harte welkom.

Elke woensdag
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Millingen, Gasthuis Sint Jan de Deo
Elke donderdag
Tijd 15.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Leuth
Elke laatste donderdag van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg

Georganiseerd in samenwerking met
SWON, Pluryn, RijnWaal Zorggroep,
Stichting Historisch Besef Beuningen.

Elke laatste vrijdag van de maand
(behalve 27 apr en 29 dec)
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Overasselt
Vanaf oktober
Elke 2e maandag van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Elke 1e woensdag van de maand
(behalve 3 jan)
Tijd 10.00 - 11.00 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

29 SEPT

Franz von Stuck

Cultuur
& muziek

VAN SEPT
T/M JUN

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs gratis

VAN FEMME FATALE
TOT HEILIGE SEBASTIAAN
Hoe interpreteer je kunstwerken? Kunsthistoricus Peter Smeets neemt je mee in de
wereld van de iconografie en diept vanavond enkele thema's verder uit. Hoe speelt erotiek
een rol in diverse voorstellingen? De Femme Fatale wordt vaak erotiosch en sensueel
uitgebeeld, maar ook in het verhaal en het beeld van de heilige Sebastiaan speelt erotiek
een belangrijke rol.
Deze lezing wordt gegeven in samenwerking met Creatief Collectief Elst.
Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.

14 OKT
Tijd 20.00 - 23.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden (bieb en COC)/studenten € 10,overige bezoekers € 12,50
incl. 2 consumpties

QLEURIG
Bonte avond in de bieb
Wat krijg je als je het thema 'Geluk' van de Maand van de geschiedenis combineert met de
Coming Out Dag? Een bonte avond in de bieb, ingekleurd met literatuur, poëzie, theater en
muziek. De acht kleuren van de regenboogvlag vormen de basis, zoals rood voor het leven,
oranje voor geneeskracht, geel voor zonlicht en violet voor karakter en levenskracht.

Elke 1e woensdag van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs gratis
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Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 165,overige bezoekers € 175,-

24 OKT
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden en studenten € 10,overige bezoekers € 12,50

START 22 FEB
Tijd 19.00 - 21.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 165,overige bezoekers € 175,-

MUZIKAAL VERHAAL

ARZBACH, BRUNT & SMIT
De geest van Jan Wolkers
Nico Arzbach en Roland Brunt, gitarist en saxofonist
van popgroep De Dijk, treden op met verhalenverteller Peter Smit. Samen brengen ze een ode
aan Jan Wolkers. Met liedjes van hun laatste cd
en hits van de enthousiast ontvangen albums
'Zeilen op een vreemde zee' en 'Nieuw Gezicht'.
De nummers worden aangevuld en ingeleid met
grappige anekdotes en mooie verhalen van
Wolkerskenner Smit.

Roland Brunt, Peter Smit en Nico Arzbach

9-delige cursus over klassieke muziek
Ga op ontdekkingstocht met je oren, kriskras door de tijd, langs grootse en
bescheiden muzikale gebeurtenissen. Muziekdeskundige Jeroen Swarte
van de KlankZaak leidt je rond. Verbreed je muzieksmaak en verdiep je luisterervaring in negen bijeenkomsten over klassieke muziek. Aan de hand van
levendige digitale presentaties, (film)beelden en natuurlijk muziekvoorbeelden
vertelt Jeroen verhalen over componisten, muziekwerken, musici, instrumenten
en nog veel meer. Per keer staat een genre centraal, zoals symfonieën,
concerten en opera's. In het speciaal geschreven cursusboek kun je alles nog
eens nalezen.
Kijk voor meer informatie op www.klankzaak.nl of meld je aan via
jeroen@klankzaak.nl (Jeroen Swarte).

VANAF NOV
Datum 14 nov
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Datum 22 nov
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Datum 30 nov
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt
Prijs gratis
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PROEVEN VAN CULTUREN
In Nederland zijn diverse culturen. Niet alleen
vanuit verschillende landen, maar ook van
verschillende generaties. In samenwerking
met Vluchtelingenwerk, ROC Rijn IJssel en het
OBC Huissen biedt de bibliotheek de mogelijkheid
om van elkaars cultuur te proeven en je eigen
cultuur onder de aandacht te brengen.
Wil je zelf hapjes maken, jouw muziek laten horen
of bijzonderheden uit jouw cultuur presenteren?
Stuur dan een mail naar de bibliotheek waar je
aan wilt sluiten. Binnenkort ook in Overbetuwe.
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START 5 OKT

Cultuur
& muziek

AFSCHEID EN TROOST
Omgaan met het verlies van een dierbare

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden en studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

26 NOV

Cultuur
& muziek

27 OKT

Tijd 13.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

MAAK EEN LICHTPUNTJE IN DE BIEB

Als je afscheid neemt of rouwt gaat het hart op zoek naar
troost en betekenisgeving. Naar woorden en beelden die
benoemen wat onzegbaar is en tegelijk ruimte laten voor
je eigen gevoel.

Werk mee aan een wand vol troost
Mensen over de hele wereld steken op 10 december, Wereldlichtjesdag, kaarsjes aan
voor overleden kinderen. Op de jeugdafdeling van Bibliotheek De Mariënburg maken we
voorafgaand samen een 'wand vol troost'. Iedereen, klein en groot, is van harte welkom
om mee te helpen.

Floortje Agema begeleidt gezinnen die een dierbare verloren
hebben. Ze schrijft troostrijke verhalen en gedichten naar
aanleiding van haar ervaringen. In haar boek over leven, liefde
en de dood Jij wordt gekend vinden veel mensen erkenning
en herkenning. Vanavond deelt ze haar verhalen met jou.
Floortje Agema

In de bieb liggen op 26 november materialen om een lichtpuntje te kunnen maken voor
op de wand. Vrijwilligers van Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen zijn aanwezig voor
ondersteuning en een luisterend oor. Heb je thuis een lichtpuntje gemaakt? Kom het
tussen 26 november en 10 december een plekje geven op de wand.

24 NOV

START 21 JAN

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs gratis

Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 110,overige bezoekers € 120,-

HET HUIS HABSBURG

KIJKJE IN DE GEREEDSCHAPSKIST
VAN DE COMPONIST

Een greep uit de collectie van een keizersfamilie

6-delige workshop muzikale 'bouwmaterialen'

Vorsten van een rijk waar de zon nooit ondergaat, ruim vijfhonderd jaar in het centrum
van de macht en familieleden op tronen door heel Europa. Je kunt ervan uitgaan dat de
kunstcollectie van het huis Habsburg adembenemend is. Werp samen met Arno van
Hoeven, vaste spreker bij Creatief Collectief Elst, een blik in de collectie van een keizerrijk.

Train je oren en herken de muzikale 'bouwmaterialen': ritme, harmonie, melodie, klankkleur. Wat is ritme eigenlijk, en wat maakt het zo opwindend? Hoe beïnvloeden akkoorden
onze emoties? Waarom ervaren we sommige melodieën als ‘romantisch’?
Hoe creëert een componist een climax, en waarom voelen we aan wanneer een muziekstuk afgelopen is? In zes zondagmiddagen maakt muziekdeskundige Jeroen Swarte van
de KlankZaak je wegwijs in de taal die we allemaal al kennen: muziek.

Deze lezing wordt gegeven in samenwerking met
Creatief Collectief Elst. Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.

Kijk voor meer informatie op www.klankzaak.nl of meld je aan via jeroen@klankzaak.nl.
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NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
26 JAN NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
NIGHT
AT THE
LIBRARY
NIGHT AT
THE LIBRARY
NIGHT
AT THE LIBRARY
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT10
ATFEB
THE LIBR
JONGKIND EN HET IMPRESSIONISME
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
Een bijzonder levensverhaal
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
Voor Manet was hij de vader van het moderne landschap. Monet beschouwde hem als zijn
NIGHT ATNIGHT
THE
LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
leermeester. Zola stond versteld van zijn werk en Signac zag hem als de geniale voorganger
AT THE LIBRARY 18+
van het impressionisme. Marieke van der Heijden vertelt het boeiende levensverhaal van
tussen deLIBRARY
boeken
NIGHT Kamperen
AT THE
NIGHT AT THE LIBR
Jongkind. Een sleutelfiguur in de aanloop naar het impressionisme, geboren in Nederland.
NIGHT ATHet zingt
THE
LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
rond in Nijmegen en omgeving, een nacht in de bieb moet je
Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.
keer THE
meegemaakt
hebben. Voor de derdeNIGHT
keer op rij presenteren
NIGHT een
AT
LIBRARY
AT THE LIBR
Nachtburgemeester Angela Verkuijlen en de bibliotheek de succesvolle
NIGHT ATNightTHE
LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
at the Library!
NIGHT DeAT
THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
hele nacht lezen met een zaklantaarn of wil je liever bij het haardvuur
14 MRTNIGHT AT
THE
LIBRARY
NIGHT
ATen laat
THE
LIBRARY
luisteren
naar verhalen
of muziek? Kruip
's nachts in je tentje
je in
slaap sussen door een voordracht van een dichter of een muzikant met een
NIGHT slaapliedje
AT THE
LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
aan je bed. Je wordt gewekt met de heerlijke geur van een
NIGHT ATCoffeelovers
THEontbijtje.
LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
NIGHT Slaap
ATjij straks
THE
NIGHT AT THE LIBR
in éénLIBRARY
van
40 tentjes?LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
NIGHT ATonze
THE
De kaartverkoop start
NIGHT 1AT
THE
NIGHT AT THE LIBR
december
om 10.00LIBRARY
uur.
DE MATTHÄUS-PASSION ONTRAFELD
Luisterlezing
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
De muziek zelf is al prachtig en aangrijpend, maar Bach wist daar als geen ander
diepere betekenissen in te vlechten. Extra lagen die op het eerste gehoor verborgen blijven.
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
Een unieke kans om dit meesterwerk te ontdekken. Jeroen Swarte leidt deze expeditie
door het lijdensverhaal in de muziek, de symboliek, de architectuur, het geloof en de
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
uitvoeringskunst. Dit monumentale werk zal
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
nooit meer hetzelfde klinken.
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBR
NIGHT AT THE LIBRARY NIGHT AT THE LIBRARY
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs gratis

Tijd 22.00 - 10.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 20,overige bezoekers € 22,50,
incl. ontbijt

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 5,overige bezoekers € 7,50

Jimmy Israel

©
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Kennis &
informatie

Tijd 11.15 - 12.15 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden € 6,overige bezoekers € 8,-

Kennis &
informatie

17 SEPT

Diederik Jekel

KINDERCOLLEGES 9+
Voor nieuwsgierige kinderen zijn er in de bieb gratis kindercolleges. Leuke onderwerpen
waar je van kunt smullen. De colleges richten zich ongeveer op de leeftijd 9-12 jaar,
maar iedereen is welkom. Natuurlijk is er ruimte om brandende vragen te stellen.
Meld je vooraf aan in de bibliotheek of via onze website www.obgz.nl/agenda-jeugd.

4 OKT

KINDERCOLLEGE XL 8+

Diederik Jekel over wetenschap

Diederik Jekel kennen we allemaal van zijn heldere uitleg over moeilijke dingen
in De Wereld Draait Door. Hij vindt wetenschap het allerleukste dat er is en wil
dat graag laten zien aan anderen.
Al toen hij klein was wilde hij alles weten over de sterren en planeten.
Zijn moeder heeft hem altijd gestimuleerd om op zoek te gaan naar antwoorden
op grote vragen. Hoe is het heelal begonnen? Waar komen de stoffen vandaan
waar wij uit bestaan? Bestaat er buitenaards leven? Waar komen stenen vandaan?
Veel vragen waar je dagelijks over nadenkt, zijn eigenlijk echte wetenschappelijke
vragen.

Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Prijs gratis

WELKOM IN DE JUNGLE!
Giftige slangen, oeroude bomen,
schattige aapjes, gekke kikkers. Wat
kun je in de jungle allemaal tegenkomen? Fotograaf Tobias Davidson
weet hoe je je moet voorbereiden
voor een reis door de jungle. Met
verhalen en foto's neemt hij je mee
op zijn reizen door de jungle van
Indonesië en Costa Rica.

10 OKT

24 FEB

Tijd 16.00 - 17.00 uur Tijd 10.00 - 11.00 uur
Locatie Bibliotheek
Locatie Bibliotheek
Malden
Bemmel
Prijs gratis
Prijs gratis

BLIKJES POEP,
IS DAT OOK KUNST?
Er bestaat een heleboel 'gekke' kunst.
Bijvoorbeeld blikjes poep van Piero
Manzoni, een urinoir van Marcel
Duchamp en een poepmachine,
de Cloaca, van Wim Delvoye. Die
staan allemaal in een museum!
Hoe kan dat?

Geen vraag is te gek en geen vraag is dom. Kom naar dit Kindercollege XL over
wetenschap en stel je vraag aan Diederik.
Zeker zijn van een plaatsje? Koop vooraf een kaartje in bibliotheek of via onze
website www.obgz.nl/agenda.
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14 OKT

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

ZIJN BACTERIËN VIES?
Van sommige bacteriën kun je heel
erg ziek worden, bijvoorbeeld diarree
krijgen. Bah! Maar stiekem zitten
onze huid en onze darmen ook vol
met goede bacteriën. Wat doen die
daar? Waarom word je daar dan niet
ziek van? Arts en microbioloog Jakko
van Ingen neemt je mee in de wondere
wereld van de allerkleinste beestjes de goede en de slechte.

Tijd 13.00 - 14.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt
Prijs gratis

OP AVONTUUR IN DE POLDER
Natuurgids Henny Campschroer
neemt je mee naar buiten, de polder
in. Wat zie, hoor, ruik en proef je daar?
Van welke dieren kun je de sporen
vinden en welke planten kun je eten?
De natuur zit vol verrassingen.

VANAF 26 OKT

Datum 26 okt
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Hatert

Datum 2 nov
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Malden
Datum 13 mrt
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Overasselt
Datum 22 mei
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Prijs gratis

VAN SNOEP TOT POEP
Ben jij ook benieuwd wat er allemaal precies gebeurt met de boterhammen of
snoepjes die je in je mond stopt? Gezondheidswetenschapper Joan Luites gaat het
je vertellen. Samen met de snoepjes en boterhammen maken we een reisje langs de
organen in je lichaam.
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20 OKT

KINDERCOLLEGES 9+

VANAF 9 NOV

Datum 9 nov
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Oosterhout - De Klif
Datum 20 nov
Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Overasselt

Marcel Krijgsman

©

HOE BESTUUR IK EEN ROBOT?

Datum 28 feb
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Datum 18 apr
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek

Heb je wel eens een robot zien dansen?
Dat kan hij niet uit zichzelf, iemand heeft
hem dat aangeleerd. Maar hoe doe je dat?
Hoe werkt een robot? Je kunt kennismaken
met onze eigen biebrobot en misschien
kun je hem zelfs wat leren.

Prijs gratis

13 NOV

Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Zetten
Prijs gratis

OORLOG IN DE BETUWE
Verhalen over de Tweede Wereldoorlog
ken je vast wel. Maar wat gebeurde er
bij jou om de hoek? Daan Viergever
was er zelf bij en vertelt zijn verhaal.
Randwijk en Heteren waren in 1944
nog bezet door de Duiters, terwijl
Zetten, Herveld en Andelst al bevrijd
waren. Er werd veel gevochten en
Betuwenaren vluchtten. Net op tijd!
In december 1944 bliezen de Duitsers
de Rijndijk op en overstroomde de
Betuwe.

VANAF 14 NOV

Datum 14 nov
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Datum 20 nov
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Heteren

Datum 22 feb
Tijd 15.30 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek Oosterhout - De Klif
Prijs gratis

DROMEN ZIJN GEEN BEDROG
Droom jij ook wel eens? En heb je
geen flauw idee wat het betekent?
Dat is nogal logisch want een droom
is als een taal die je nog niet spreekt.
Samen met droomcoach Marieke
Hoeve ga je dromen leren begrijpen.
Schrijf thuis vast je dromen op.
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Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg
Prijs gratis

VERLIEFD OP EEN ROBOT?
Robots kunnen tegenwoordig een heleboel. Lopen, praten en zelfs dansen!
Hoe kan hij dat eigenlijk? En wat kan
hij niet? Kan hij bijvoorbeeld zelf nadenken? Kan hij misschien zelfs verliefd
op jou worden en jij op hem? Maak
kennis met biebrobot Robin of Bibi.

18 NOV

17 NOV

Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Prijs gratis

LOS DE RUBIKS-KUBUS OP!
Eén vlak dezelfde kleur maken van
een Rubiks cube is al heel knap, maar
hoe krijg je nu elk vakje de juiste
kleur? Wiskundige Chris Eggermont
legt uit hoe je dit soort puzzels oplost
en neemt zijn verzameling kubussen
mee. Want Rubiks kubussen zijn lang
niet altijd meer vierkant, er zijn
inmiddels ruim 600 verschillende
soorten! Breng je eigen Rubiks
kubus(sen) mee, dan helpt Chris
je met de oplossing.
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Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

(OVER)LEVEN BOVEN DE
POOLCIRKEL
Wat heb je nodig wanneer je voorbij
de poolcirkel gaat? Twee avonturiers
bereiden je voor: hoe bouw je een goed
kampvuur, wat is een sneeuwlantaarn
en hoe vang je een vis die onder een
dikke laag ijs zwemt? Ze nemen spullen
mee en laten zien hoe het werkt.
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14 NOV

KINDERCOLLEGES 9+

13 JAN

9 DEC

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

IK PRAAT TOCH GEEN
KOETERWAALS?

IK HOOR, IK HOOR,
WAT JIJ NIET HOORT

Taal is zo normaal dat we er haast
nooit over nadenken. We kletsen wat
af en begrijpen elkaar zelfs als er meer
mensen tegelijkertijd praten.
Hoogleraar Paula Fikkert vertelt hoe
jij als baby hebt leren praten en
luisteren, welke grappige ‘fouten’
bijna alle baby's en peuters maken en
waarom onze hersenen zo goed zijn
in taal.

In klassieke muziek kun je van alles
horen: een woeste zee, een lekker
zomerdagje, een razende trein of een
verdrietig meisje. Degene die de
muziek heeft bedacht probeert een
verhaal te vertellen of wil ons iets
laten voelen. In dit muzikale kindercollege, gegeven door Jeroen Swarte
van de Klankzaak, hoor je hoe ze dat
doen. Jij mag zeggen of het ze ook lukt!

8 FEB

Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Heteren
Prijs gratis

KAREL DE GROTE, EEN
SPANNEND RIDDERVERHAAL
Over keizer Karel de Grote is in de middeleeuwen
een spannend verhaal geschreven: Karel ende
Elegast. Historische Kring Midden-Betuwe komt
vertellen over de avonturen van Karel,
een duistere ridder, een gevecht en een list.
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21 FEB

KINDERCOLLEGES 9+

Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Hatert
Prijs gratis

KICKBOKSEN, HOE DOE JE DAT?

10 FEB

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Bij dit kindercollege blijf je niet
stilzitten. Want kickbokstrainer
Abdelmajid van de Veen uit Hatert
komt je leren kickboksen! Goed voor
je conditie, zelfvertrouwen én
zelfbeheersing. Iedereen is welkom.
Van beginners tot kinderen die al
wel eens een vechtsport hebben
uitgeprobeerd.

WAT ALS JE NOOIT PLAST?
Sommige kinderen kunnen niet zelf
plassen, helemaal nooit. Zij moeten
drie keer per week plassen via een
grote machine. Dialyse heet dat.
Dieuwke de Grood is verpleegkundige
en kan zo'n dialysemachine besturen.
Wil je weten hoe dat gaat en ben je
niet bang voor naalden? Kom dan
naar dit kindercollege!

13 MRT

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

21 FEB

Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld
Prijs gratis

EGOSURFEN & CYBERPESTEN
Online is er een heleboel te beleven, je maakt er nieuwe vrienden, hebt soms ruzie,
je vindt er leuke filmpjes en foto's. Iedereen ontdekt weer andere dingen. Maar er zijn
ook dingen die je beter niet kunt doen: wat vertel je online wel of niet. Welke foto's
kun je beter voor jezelf houden en hoe kun je ervoor zorgen dat cyberpesters afhaken?
Een kindercollege met leuke tips en handige weetjes.
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TWEE TALEN IN ÉÉN HOOFD
Wat gebeurt er in je hersenen
wanneer er meer dan twee talen in
je hoofd zitten? Op school leer je vaak
al een andere taal, maar sommige
kinderen worden al vanaf hun
geboorte in meerdere talen opgevoed. Tweetalig wetenschapper
Sharon Unsworth vertelt hoe je hoofd
daarmee omgaat.
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29 MRT

VLINDERGEHEIMEN

20 MRT

5 APR

Tijd 16.00 - 17.00 uur Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek
Locatie Bibliotheek
Beuningen
Muntweg
Prijs gratis
Prijs gratis

KRIJGT JE BREIN OOK RIMPELS?
Je hersenen heb je nodig voor bijna
alles wat je doet. Praten met je
vrienden, voetballen, een boek lezen
en je zusje plagen. Maar wat doet je
brein dan eigenlijk en hoe werkt dat
wanneer je ouder wordt? Waarom
wordt je opa vergeetachtig en hoe kan
een dokter in je hoofd kijken naar je
brein? Anne Rijpma (in Bibliotheek
Muntweg) of Dylan Henssen (in
Bibliotheek Beuningen), allebei
bijna dokter, kunnen je er alles
over vertellen.

Tijd 16.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg
Prijs gratis

21 APR

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

WAT WIL JIJ WETEN OVER
DE DOOD?
Ben jij nieuwsgierig naar de dood?
Het is een onderwerp dat veel grote
mensen spannend vinden. Bruun en
Floortje vinden praten over de dood
doodgewoon. Nadat mensen dood
zijn gegaan, worden ze goed verzorgd
en kun je afscheid nemen. Dat is het
werk van Floortje en Bruun in het
mortuarium, zoals dat heet.

IS ER LEVEN OP PLUTO?
Wat zie je als je 's nachts naar de
lucht kijkt? Sterrenkijker Marc Fokker
is dol op alles wat in het heelal te zien
is. Hij vertelt over de zon en de maan,
vallende sterren, zwarte gaten en
buitenaards leven.

16 APR

Tijd 15.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Prijs gratis

HOE WORD IK BANKETBAKKER
Banketbakker Rolan van Ierland weet
wat lekker is, maar ook hoe je dat
lekkers maakt! Van chocolade tot
heerlijke taartjes, wat heb je nodig
om het te maken en kun je dat thuis
ook? Wil je zelf later banketbakker of
kok worden? Rolan kan al je vragen
beantwoorden.
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17 MEI

Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Oosterhout - De Klif
Prijs gratis

Dat vlinders kunnen vliegen, weet
iedereen. Maar wist je ook dat
sommige vlinders een lange roltong
hebben en andere vlinders kleurige
schubben? Albert Vliegenthart van
De Vlinderstichting weet alles van
vlinders en vertelt je hun geheimen.
En hij brengt ook vlinders mee!

Kennis &
informatie

KINDERCOLLEGES 9+
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28 MEI

Tijd 15.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Heteren
Prijs gratis

WAT DOET EEN CAMERAMAN?
En……actie! Al twintig jaar is Maurits Obbema uit Heteren cameraman.
Hij reist de hele wereld over en filmde bijvoorbeeld voor het journaal, het WK voetbal,
maar ook voor het programma Kindertijd. Hoe was het om die dingen te filmen, hoe is
hij cameraman geworden en hoe gaat dat filmen nou precies? Kom luisteren!
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Tijd 13.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis
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12 NOV
WALK&TALK
Dé koffiepauze voor werkzoekenden
De bibliotheek biedt werkzoekenden een steuntje in de rug. Sluit aan bij deze gratis
laagdrempelige netwerkbijeenkomsten en laat je inspireren door experts en ervaringsdeskundigen. Meld je vooraf aan in de bibliotheek of via onze website www.obgz.nl/agenda.

INSCIENCE VOOR KIDS 10-12
OP ZOEK NAAR DE FEITEN
We worden overspoeld door nepnieuws, gelokt met clickbait en voor de gek gehouden
door reclame en satire. 'No facts, No future' is het thema van het wetenschapsfilmfestival
InScience 2017, maar hoe weet je wat de feiten zijn? Tijdens deze workshop gaan we in
op de begrippen betrouwbaar, objectief en onafhankelijk en gaan we samen met ons
gezond verstand op zoek naar de feiten!
Met

Haal meer uit je biebpas!
Korting op theaterbezoeken, films en architectuurwandelingen.

7 SEPT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Dijkmagazijn, Dijk 41
6641 LA Beuningen

NETWERKWANDELING
Ervaringen delen met andere werkzoekenden, geeft nieuwe inzichten.
Dat kan heel ontspannen, door met
elkaar te wandelen door de uiterwaarden. Samen met coach Irma
Soetekouw start je de wandeling bij
het Dijkmagazijn en sluit je daar af
met een kopje koffie.

Kijk voor het totale aanbod op www.obgz.nl/vmjb.

Highlights

Im wunderschönen Monat Mai

Klassieke muziek met Reinbert de Leeuw en Katja Herbers
Za 9 december • 20.15 uur • € 5 korting • De Vereeniging

La Superba
Toneelvoorstelling met o.a. Angela Schijf en Wim Opbrouck
Vr 30 maart • 20.00 uur • € 5 korting • Stadsschouwburg

Dát is nou Voordeel met je biebpas! Korting op vertoon van je geldige bibliotheekpas.
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14 SEPT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

VERTROUWEN IN JEZELF
Maak een kleine creatieve stap naar
werk. Georgette Hilte is trainer,
adviseur en loopbaancounselor. Met
een set fotokaarten laat ze je op een
nieuwe manier zicht krijgen op je
kwaliteiten bij het vinden van werk.

25 SEPT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst

JEZELF OPNIEUW UITVINDEN
Wat kun je aan jezelf veranderen
om met een nieuw perspectief de
arbeidsmarkt te verkennen? Heb je
gewoontes die je gevoel, uitstraling
en presentatie beïnvloeden? Manager en directeur Pascal van der Maas
helpt je met kleine veranderingen
nieuwe stappen te zetten.
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Maaike

5 OKT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

12 OKT 15 MRT
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Mariënburg

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek
Hatert

9 NOV

JEZELF PRESENTEREN OP LINKEDIN
Zichtbaar en vindbaar zijn op LinkedIn is belangrijk
in een zoektocht naar een nieuwe baan. Ingrid Thoonen
van Linking | Social & Sales geeft advies en workshops op
dit gebied. Ze vertelt deze ochtend over zien en gezien
worden en jezelf online en offline presenteren.

2 NOV

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

19 FEB

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst

16 NOV

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Hatert

VOORBEREIDEN OP HET
SOLLICITATIEGESPREK

INTERESSANT BLIJVEN VOOR
WERKGEVERS

GEBRUIK DE CREATIESPIRAAL

VRAAG EN AANBOD

Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Mooi! Hoe bereid je je
voor? Hoe kun je invloed uitoefenen
op de sfeer en de loop van het gesprek?
En hoe zorg je dat je ontspannen
blijft? Ex-studieloopbaanbegeleider
Jos Schoots helpt je op weg.

Hoe blijf je interessant voor werkgevers
of vind je gemakkelijker een andere
baan? Door nieuwe ontwikkelingen
binnen jouw functie bij te houden en
extra cursussen of een opleiding te
volgen. Coach Caroline Wienen van
Health Couching & Consult laat zien hoe.

Welke stappen kun je zetten om
een wens uit te laten komen?
In De Creatiespiraal zet Marinus
Knoope ze op een rij. Volg de stappen
en maak de kans groter dat je jouw
droombaan krijgt. Cecile de Graaf legt
uit hoe.

Ontmoedigd of juist vol ideeën maar
het lijkt steeds niet te lukken? Kijk
dan naar afstemming van aanbod en
vraag. Frank Meijer, ondernemer,
manager, scholingscoördinator en
vooral ervaringsdeskundige, geeft tips.

19 OKT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek
Hatert

5 APR

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek
Beuningen

JEZELF ONLINE PRESENTEREN
Gerda van Galen, online marketeer en
auteur van Vloggen voor dummies weet
hoe je jezelf online goed neerzet. Van je
presentatie op LinkedIn tot het maken
van een sollicitatievideo. Met haar tips
en trucs kun je thuis meteen aan de slag.

30 OKT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

27 NOV

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Elst

MAAK EEN ELEVATOR PITCH

KANSEN VOOR 40-PLUSSERS

Sta je toevallig met een potentiële
werkgever in de lift, dan wil je in
korte tijd uit kunnen leggen waarom
jij voor hem of haar een goede werknemer bent. Zo'n korte intro heet een
Elevator Pitch en is ook buiten de lift
erg handig. Communicatieadviseur
Linda Hagenauw helpt je bij het
maken en presenteren hiervan.

De arbeidsmarkt verandert en dat
brengt kansen met zich mee voor
40-plussers. Frank Evers, raadslid voor
het CDA in de gemeente Overbetuwe
schetst een beeld van de actuele
veranderingen en de mogelijkheden.
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"Leuk en motiverend om met andere
werkzoekenden in gesprek te gaan en tips
te krijgen van een expert."

7 DEC

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

WERK ZOEKEN, WAAR BEGIN JE?
Waar begin je met het zoeken van een
baan? Samen met loopbaanadviseur
en coach Carine van Son, ga je positief,
praktisch en actief aan de slag om te
zoeken naar antwoorden. Wat zoek
je? Wat wil je? Wat heb je te bieden
en wie kan je misschien helpen?
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Fredie

14 DEC

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Mariënburg

7 JUN

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek
Beuningen

BOUWEN AAN JE NETWERK
Samen kom je verder. Jozan Coenen
van First Seven is initiatiefnemer van
een secretaressenetwerk in een
ziekenhuis en is netwerkcoördinator
van het Nijmeegs Ondernemerscafé.
Ze weet als geen ander wat een
netwerk voor je kan betekenen en hoe
je hierin een start kunt maken.

29 JAN

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

VERANDER JE MINDSET
Zit je bij het zoeken naar werk vast in
je eigen denkpatronen? Verander je
kijk op solliciteren door met je
gedachten aan de slag te gaan.
Trainer Ellen Baart geeft je 7 sleutels
om richting aan je doel te geven en
met belemmeringen af te rekenen.

8 FEB

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

STARTEN MET LINKEDIN

Wat is LinkedIn en hoe kun je het inzetten? Monique Kropman helpt je verder.
Ze vertelt je hoe je een eigen LinkedIn-profiel aanmaakt en laat zien hoe je je profiel
op een volledig en goed niveau kan brengen.
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15 FEB

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Hatert

OFFENSIEF SOLLICITEREN

HET ARBEIDSCONTRACT

Hoe verras je de lezer van jouw cv en
sollicitatiebrief? Door te denken buiten
de kaders. Sollicitatie- en loopbaanadviseur Hans van Dijk ontwikkelde
de methode 'Offensief solliciteren' en
helpt je met het schrijven van een
offensieve sollicitatiebrief gekoppeld
aan een offensief cv.

Weet jij aan welke regels werkgevers zich
moeten houden bij het sluiten van een
arbeidscontract? Jurist en loopbaancoach Femke Kraan is gespecialiseerd
in arbeidsrecht. Ze legt op eenvoudige
wijze uit welke onderdelen in een
contract voor jou van belang zijn.

1 MRT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

VAN SOCIALE MEDIA
TOT SOLLICITATIEGESPREK
Melchior Schenk wist zijn LinkedIn zo
in te richten dat werkgevers hém
gingen benaderen. Welke stappen
kun je zetten om sociale media beter
te gebruiken? En wanneer je een
sollcitatiegesprek hebt, hoe bereid je
je er dan op voor? Melchior vertelt
over zijn ervaringen.

8 MRT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

ONTWIKKELINGEN OP
DE ARBEIDSMARKT
Bedrijven en organisaties zijn voortdurend in verandering om in te kunnen
spelen op de toekomst. Carine van Son,
senior adviseur en coach helpt je hierop
in te spelen en je eigen veerkracht te
(her)ontdekken.

26 MRT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Zetten

1 FEB

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

Kennis &
informatie

"Heel mooi
initiatief waar
ik veel aan
heb gehad."

EEN GOEDE SOLLICITATIEBRIEF
Heb je problemen met je sollicitatiebrief? Nellie van der Moolen van communicatieadviesbureau De Taalfactor uit Oosterhout helpt je met al je vragen. Neem een
opzetje van je sollicitatiebrief mee en ga samen aan de slag.

www.obgz.nl/agenda-kennis-informatie • programma september 2017 • juli 2018

85

PERSONAL BRANDING
Gebruik je persoonlijkheid, kennis
en ervaring om je te onderscheiden
van anderen. Zo presenteer je jezelf
als 'merk' en doe je aan personal
branding. Loopbaanadviseur Cecile
de Graaf kijkt met je mee hoe je jezelf
(als merk) het best kunt presenteren.

19 APR

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Hatert

JOUW STERKE KANTEN BENOEMEN
Wat zijn jouw sterke eigenschappen
en hoe benoem je die? En hoe maak
je bij een sollicitatie duidelijk dat deze
sterke kanten onmisbaar zijn voor de
baan waarop je solliciteert? Els
Aalbers, voormalig werkcoach bij het
UWV, helpt je je sterke punten te
benoemen en in te zetten.

Kennis &
informatie

"Een aanrader om
te bezoeken,
al is het maar om
uit je schulp te
kruipen en in
beweging te
komen."
Anja

3 MEI

Kennis &
informatie

12 APR

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

UNIVERSITEIT VAN DE BIEB
Iedereen is welkom bij de laagdrempelige hoorcolleges van de 'Universiteit van de bieb'.
Kom naar onze bibliotheken voor collegereeksen met uiteenlopende onderwerpen.
Een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten en je te verdiepen in verrassende thema's.
Zeker zijn van een plaatsje? Koop vooraf een kaartje in de bibliotheek of via onze website
www.obgz.nl/agenda.

UNIVERSITEIT
VAN BEEK

VANAF 6 SEPT
Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

GRIP OP STRESS MET EFT
Solliciteren en sollicitatiegesprekken
brengen vaak stress met zich mee.
Met EFT (Emotional Freedom
Techniques) krijg je een middel in
handen waardoor je meer grip krijgt
op stress. Irene Walk en Ingrid Pansier
van I-Too coaching leren je de basis
van deze westerse kennis gecombineerd met oosterse wijsheid.

17 MEI

DE KRACHT VAN NETWERKGROEP45PLUS

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Hatert

Netwerkgroep45plus Nijmegen brengt werkzoekenden bijeen
die elkaar motiveren en enthousiasmeren. Samenwerken,
communiceren en zelf regie nemen zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.
Dick Westerbeek, mede-oprichter van deze netwerkgroep, komt er alles over vertellen.
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6 SEPT | MYTHISCHE HELDENVERHALEN
Paul Groos - classicus en verhalenverteller
20.30 - 22.00 uur | Bibliotheek BeekUbbergen
In de klassieke mythologie vinden we een
heleboel beroemde helden, denk aan
Achilles, Odysseus, Theseus. Classicus Paul
Groos laat zien hoe heldenverhalen sterk op
elkaar lijken. Verschillende helden en hun
verhalen komen aan de orde. Niet alleen
helden uit de klassieke mythologie, maar
ook uit andere mythische tradities en zelfs
moderne superhelden.

4 OKT | VERHALEN VAN TWEEDUIZEND
JAAR STUWWAL
Melchior de Grood - historicus
20.30 - 22.00 uur | Bibliotheek BeekUbbergen
De stuwwal in de gemeente Berg en Dal is
een on-Nederlands en fascinerend natuuren cultuurlandschap. Romeinen gebruikten
de leem voor hun producten en Karel de
Grote jaagde hier. Later werd het een plek
voor sjieke landgoederen met fraaie
landhuizen en parken. Melchior de Grood,
docent geschiedenis en als historicus
verbonden aan de Bastei, vertelt de mooiste
verhalen over dit gebied.
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SLUIT AAN
BIJ DE BRAAI!
8 NOV | HET REALISME VAN
KENNE GRÉGOIRE
Jos Schoots - kunstliefhebber
20.30 - 22.00 uur | Bibliotheek Beek-Ubbergen
Kenne Grégoire is een realistisch schilder
en maakt figuratief werk, waaronder het
portret van koning Willem Alexander in
de befaamde Oranjegalerij in Kampen.
Kunstliefhebber Jos Schoots laat, in
aanwezigheid van de kunstenaar, zien
dat Gregoires werk stevig verankerd is in
traditie en vakmanschap maar vaak een
vervreemdend effect heeft. Zo blijf je als
toeschouwer met een frisse blik kijken.

Thijmen van Heerde

13 DEC | NATUURGEBIED DE GELDERSE
POORT
Thijmen van Heerde - boswachter
20.30 - 22.00 uur | Bibliotheek Beek-Ubbergen
Boswachter Thijmen van Heerde werkt
voor Staatsbosbeheer in het prachtige
natuurgebied de Gelderse Poort. Hij leert
je de verhalen achter termen als procesnatuur, jaarrondbegrazing en rivierdynamiek. Met behulp van zijn foto's leer je de
Gelderse Poort bekijken door de ogen van
een boswachter.

88

WIJNCOLLEGE
20.30 - 22.00 uur

Kennis &
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Vanaf 18.00 uur

Iwan van Duren

17 JAN | OP ZOEK NAAR DE OORSPRONG
VAN HET LEVEN
Wilhelm Huck - hoogleraar fysische
organische chemie | 20.30 - 22.00 uur
Bibliotheek Beek-Ubbergen
Duik met Hoogleraar fysische organische
chemie Wilhelm Huck in zijn onderzoek naar
het ontstaan van leven. Hij kijkt naar de
inhoud en werking van een enkele cel en
niet naar een compleet organisme. Doel is
het ontwikkelen van een synthetische,
levende cel. Welke stappen heeft hij al gezet?
7 MRT | GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
BERG EN DAL
Vertegenwoordigers lokale partijen
20.30 - 22.00 uur | Bibliotheek Beek-Ubbergen
Weet je al genoeg om te kunnen stemmen
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in
Berg en Dal op 21 maart? Lokale vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen
in Berg en Dal vertellen hun verhaal tijdens
deze politieke avond over de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is het moment om
vragen te stellen!
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11 APR | NOG EEN POTJE VOETBAL MET
IWAN VAN DUREN
Iwan van Duren - onderzoeksjournalist
20.30 - 22.00 uur | Bibliotheek Beek-Ubbergen
Onderzoeksjournalist Iwan van Duren is
terug voor een echte voetbalavond. In 2017
volgde hij Feyenoord op weg naar de titel.
Daarnaast doet hij een boekje open over de
toenemende greep van de onderwereld op
voetbal, waar hij in 2017 twee documentaires voor de NPO over maakte.
23 MEI | ZELFBEELD BIJ JONGE BABY’S
Lorijn Zaadnoordijk - promovendus aan
het Donders Instituut | 20.30 - 22.00 uur
Bibliotheek Beek-Ubbergen
Zijn jonge baby's zich al bewust van zichzelf
en hoe ontwikkelt hun zelfbeeld zich? Als
promovendus doet Lorijn Zaadnoordijk hier
onderzoek naar aan het Donders Instituut
voor Brein, Cognitie en Gedrag. Ze vertelt
hoe ze onderzoekt of baby's al beseffen dat
hun handelingen door henzelf veroorzaakt
en uitgevoerd worden. Een belangrijke
eerste stap voor sociale interacties.

20 JUN | ZUID-AFRIKA: BRAAI EN WIJN!
Marieke Kruize - eigenares Wijnzinnig
20.30 - 22.00 uur | Bibliotheek BeekUbbergen | Prijs: € 20,- contant betalen
Sluit de Universiteit van Beek af op z'n
Zuid-Afrikaans! Om 18.00 uur start een
Zuid-Afrikaanse Braai in Brasserie Beek,
gevolgd door een college over ZuidAfrikaanse wijnen. Marieke Kruize van
Wijnzinnig laat je met een wijnproeverij,
en beelden van een wijnreis, Zuid-Afrika
beleven. Voor € 20,- ben je welkom bij Braai,
het college krijg je er dan gratis bij.
Meld je vooraf aan in de bibliotheek of via
beek-ubbergen@obgz.nl.
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VANAF 12 OKT
Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT VAN BEUNINGEN
12 OKT | ZEEHELD VAN GHENT KOMT
UIT WINSSEN
Piet van de Geer - Winssenaar
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Een van de beroemdste zeehelden uit de
zeventiende eeuw, werd in 1626 geboren in
Winssen. Dat Admiraal Willem Joseph van
Ghent, rechterhand van Admiraal De
Ruyter, een Winssenaar was, is pas sinds
kort bekend. Vanavond hoor je meer over
deze bekende Winssenaar.

9 NOV | NAAR DE OPERA
Mathieu Gielen - operaliefhebber
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
La Traviata, Nabucco, La Bohème, Tosca,
Madame Butterfly, Turandot, de lijst van
prachtige opera's is lang. Opera is totaaltheater met uitvergrote emoties en vaak
tragische wendingen. Mathieu Gielen,
liefhebber van opera, wijst aan de hand van
beeld en geluid op de gelaagdheid in opera's.

14 DEC | DE KRACHT VAN DIVERSITEIT
Dina Doust - trainer, coach en docent
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Diversiteit is van alle tijden. Maar door de
globalisering, politieke ontwikkelingen en
oorlogen is de stroom van groepen mensen
uit alle hoeken van de wereld in de
afgelopen decennia toegenomen. Wat
betekent dat voor de culturele diversiteit en
welke invloed heeft dat in jouw omgeving?

11 JAN | LICHTER LEVEN
Inge Pansier en Irene Walk - Itoo-coaching
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Hoe krijg je grip op stress of leer je omgaan
met ADHD? Inge Pansier en Irene Walk van
itoo-coaching laten je kennismaken met
Emotional Freedom Techniques (EFT), een
techniek waarin westerse kennis wordt
gecombineerd met oosterse wijsheid.
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8 FEB | EINSTEIN ZIJN LEVEN, ZIJN WERK
Arno Krielen - Einstein-kenner
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Einstein is een van de grootste natuurkundigen die de wereld ooit heeft gekend, maar
wat was het voor persoon? Vanachter zijn
bureau dacht hij na over de bouwstenen
van ons heelal, de snelheid van licht en de
werking van zwaartekracht. Hoe kwam hij
tot zijn inzichten? Welk effect had dat op de
wereld om hem heen?

ZEKER ZIJN VAN
EEN PLAATSJE? KOOP VOORAF
EEN KAARTJE IN DE BIBLIOTHEEK
OF VIA ONZE WEBSITE
WWW.OBGZ.NL/AGENDA
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15 MRT | DE KRACHT VAN JE MINDSET
Esther Vrijhoef - remedial teacher en coach
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
De manier waarop je in het leven staat,
wordt ook wel mindset genoemd. Tijdens
dit interactieve college krijg je een scherper
beeld van jouw mindset en ontdek je welk
effect dit op je leven heeft. Kijk samen met
Esther Vrijhoef van de praktijk 'Leren is gaaf'
naar manieren om je mindset positief te
beïnvloeden.

Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT VAN LINGEWAARD
Ard van Hulst

17 MEI | MAAS EN WAAL 1939-1945
Ard van Hulst - oprichter Maas en Waals
Museum | 20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek
Beuningen
Van mobilisatie tot en met bevrijding,
hoe was het dagelijks leven in het Land
van Maas en Waal in en rond de Tweede
Wereldoorlog? Ard van Hulst vertelt over
onderbelichte zaken uit deze bewogen
periode.
12 APR | GEZOND 100 WORDEN
Irma Soetekouw - Zen4u
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Lifestylcoach Irma Soetekouw, initiatiefnemer
van Gezond aan de Waal, vertelt met een
vleugje humor hoe je gezond 100 kunt
worden. Ze vraagt aandacht voor de pijlers
bewegen, voeding, mindset en ontmoeten.
Een leuke interactieve bijeenkomst met een
verrassende test.
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14 SEPT | MOZARTS SPROOKJE VOOR
VOLWASSENEN
Stan de Kort - muziekliefhebber
20.00 - 22.15 uur | Bibliotheek Huissen
De Toverfluit, Die Zauberflöte, is de laatste
opera die nog tijdens het leven van Mozart
een première beleefde op 30 september
1791. Veel mensen denken dat deze
populairste opera van Mozart ook zijn
lievelingsopera was. Stan de Kort vertelt
over dit sprookje voor volwassenen vol
tovenarij, idealisme, mystiek en
spiritualiteit.

12 OKT | HIER IN HET OOSTEN ALLES WEL
Mieke Melief - auteur
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Huissen
Mieke Melief schreef een bijzonder verhaal
over China in de periode 1919-1947.
Haar tante bewaarde stapels brieven en
foto's van hun Hollandse familie die in
China een nieuw leven probeerde op te
bouwen. Dit vormde de basis van Hier in het
Oosten alles wel. Neem met Mieke
een kijkje in een periode in de Chinese
geschiedenis die in Nederland niet vaak
onder de aandacht komt.
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14 DEC | MEER WETEN OVER WIJN
Theo Kuijpers - wijnkenner
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Huissen
Je staat voor het schap met wijnen in de
supermarkt. Wat nu? Hoe kies je de juiste
wijn voor een etentje? Welke informatie
kun je eigenlijk halen van het etiket en wat
zou erop móeten staan? Theo Kuijpers uit
Huissen, al ruim 40 jaar wijn in- en
verkoper geeft tips en vertelt je de basis
over wijngebieden en druivenrassen.

94

18 JAN | DE VROUWELIJKE COMPONIST
Noud Bles - auteur
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Huissen
De verborgen hand is de zesde roman van
schrijver Noud Bles uit Gendt. In dit boek
komt een opmerkelijk thema aan bod:
muziek van vrouwelijke componisten.
Noud schetst hun leven en hun muziek en
vertelt over de plaats die hun werken
innemen in zijn roman. Concertpianist en
pianodocent Sebastiaan Oosterhout speelt
zes door vrouwen gecomponeerde stukken.
Een college vol lees- en luisterplezier.
22 FEB | MOLEN, MOTOR VAN DE WELVAART
Jan Meurs - windmolenaar
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Huissen
De windmolen is één van de bekendste
symbolen van ons land. Dat is natuurlijk
niet voor niets zo ontstaan. Windmolenaar
Jan Meurs vertelt over de geschiedenis en
betekenis van de windmolen voor Nederland. "De hemel geeft, die vangt die heeft."
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Holkje van der Veer

19 APR | DE HISTORIE VAN HUISSEN
Jeanette van Nigtevegt-de Graaff
oud-geschiedenislerares
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Huissen
In een van de oudst overgebleven woonhuizen in Huissen zijn documenten
gevonden die een mooi beeld geven van
de geschiedenis van Huissen. Met haar
ervaring als geschiedenislerares vertelt
Jeanette van Nigtevegt-de Graaff aan de
hand van deze documenten en andere
bronnen het verhaal van het dagelijks leven
in Huissen rond de Middeleeuwen en
daarna.

15 MRT | VERLANGEN EN VEERKRACHT
Holkje van der Veer - schrijfster en non
20.00 - 21.30 uur | Dominicanenklooster
De hipste non van Nederland, Holkje van der
Veer, schreef twee spraakmakende boeken
Verlangen als antwoord en Veer-kracht.
Openhartig en met humor beschrijft ze hoe
ze geboren werd met het syndroom van
Marfan, een genetische aandoening die
haar lichaam kwetsbaar maakt. Maar
hebben we niet allemaal onze beperkingen?
En hoe ga je daarmee om? Met haar verhaal
wil ze mensen inspireren.

Jeanette van Nigtevegt-de Graaff
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16 NOV | ONTMOETEN
Henk Jongerius - dominicaan, dichter
en schrijver
20.00 - 21.30 uur | Dominicanenklooster
De bibliotheek is een ontmoetingsplaats.
Je ontmoet andere bibliotheekbezoekers,
maar ook een boek is een soort ontmoeting
met een schrijver en zijn gedachten en
principes. Door onmoetingen met anderen
kom je ook jezelf tegen. Want hoe reageer
jij op de gedachtenwereld van een ander?
Filosofeer over ontmoetingen.

Kennis &
informatie

Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT VAN MALDEN
uit Amerika en Engeland kwamen eind
jaren 20 om het leven bij dit onderzoek in
West-Afrika.

17 OKT | RITUELEN
Hans van Koningsbruggen - hoogleraar
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
De dagen glippen ons soms door de
vingers. Ze gaan aan ons voorbij, de ene dag
na de andere. Soms struikelen we een
nieuwe ochtend in om ’s avonds moe in bed
te kruipen. Van een dergelijke dag beleven
we het mysterie niet bewust. Rituelen
hebben hier een remedie tegen. Ze maken
ons ervan bewust dat elke dag uniek is.
21 NOV | VALKUILEN VAN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Jan Peter Verhave - oud-microbioloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Wat zijn de valkuilen van wetenschappelijk
onderzoek? Oud-microbioloog Jan Peter
Verhave geeft inzicht met een historisch
voorbeeld: de zoektocht naar de verwekker
van gele koorts. Vier dokters en onderzoekers
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16 JAN | EEN AVOND IN DE SYNAGOGE
Mirjam Bloemendal - echtgenote
oppervoorzanger | 20.00 - 21.30 uur
Bibliotheek Malden
Beleef de Joodse eredienst in woord en
geluid. Hans Bloemendal (1923-2015) was
van 1949 tot en met 2009 Oppervoorzanger
(chazzan) van Joods Nederland. Zijn
echtgenote Mirjam laat deze avond zien
wat het ambt van chazzan inhoudt en hoe
deze functie zich in 3000 jaar ontwikkeld
heeft.
20 FEB | VORM GEVEN AAN AFSCHEID
Anne Marij Postel - antropoloog en
ritueelbegeleider | 20.00 - 21.30 uur
Bibliotheek Malden
Afscheidsbijeenkomsten en tradities
worden door elke godsdienst anders
ingevuld. Antropoloog Anne Marij Postel
beschrijft de veranderingen in vroegere en
huidige tradities. Ze geeft inspirerende
voorbeelden van eigentijdse rituelen en
persoonlijke manieren om afscheid vorm te
geven. Over rouwen, herinneren, afronden
én vieren.
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20 MRT | DE KRACHT VAN DIVERSITEIT
Dina Doust - trainer, coach en docent
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Diversiteit is van alle tijden. Maar door de
globalisering, politieke ontwikkelingen en
oorlogen is de stroom van groepen mensen
uit alle hoeken van de wereld in de
afgelopen decennia toegenomen. Wat
betekent dat voor de culturele diversiteit en
welke invloed heeft dat in jouw omgeving?

24 APR | POËZIE IS MEER DAN EEN GEDICHT
Marjolein Pieks - dorpsdichter
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Poëzie is volgens dorpsdichter Marjolein
Pieks veel meer dan een gedicht. Ze legt uit
hoe poëzie een manier kan zijn om stil te
staan bij kleine en grote dingen en die in
elkaars verband te zien. Ook draagt ze voor
uit eigen werk en het werk van de dichters
die haar inspireren.

17 APR | KUNST EN WETENSCHAP
Chris Eggermont - onderzoeker,
wiskundige en kunstenaar
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Door de millennia heen is er een sterke
wisselwerking tussen kunst en wetenschap: van muziek bij de Pythagoreeërs
tot de huidige revolutie in de origami. In
vogelvlucht geeft wiskundige en kunstenaar
Chris Eggermont voorbeelden hoe kunst
en wetenschap elkaar versterken, van
Leonardo da Vinci tot Kylie Minogue.

15 MEI | EINSTEIN ZIJN LEVEN, ZIJN WERK
Arno Krielen - Einstein-kenner
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Einstein is een van de grootste natuurkundigen die de wereld ooit heeft gekend, maar
wat was het voor persoon? Vanachter zijn
bureau dacht hij na over de bouwstenen
van ons heelal, de snelheid van licht en de
werking van zwaartekracht. Hoe kwam hij
tot zijn inzichten? Welk effect had dat op
de wereld om hem heen?

UNIVERSITEIT VAN OVERASSELT
26 FEB | DE GELEERDE EN KUNSTZINNIGE
ANNA MARIA VAN SCHURMAN
Jan Peter Verhave - kunstliefhebber | 19.30 - 21.00 uur
Bibliotheek Overasselt
Wat is het verhaal van de geleerde en kunstzinnige Anne
Maria van Schurman? Op haar zevende maakte ze al fijne
papierknipkunst en ze was de eerste die in Nederland
pastelportretten schilderde. In 1636 werd ze bovendien als
eerste vrouw, buiten het zicht van de mannen, aan de
universiteit toegelaten. Een college over een bijzondere
vrouw.
www.obgz.nl/agenda-kennis-informatie • programma september 2017 • juli 2018
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en Magritte spreken nog altijd tot de
verbeelding en trekken de beschouwer mee
in een wereld van dromen en schijnwerkelijkheden. Kunsthistoricus Clim Wijnands
plaatst kunstenaars en hun werken in hun
historische context.

Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT VAN MUNTWEG

25 OKT | DRIELUIK SPINOZA DEEL 1:
DE GRONDSLAGEN VAN ZIJN DENKEN
Herm Gerrits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Wat is de basis van het denken van Spinoza
en welke gebeurtenissen en feiten in de
geschiedenis hebben hier invloed op
gehad? We duiken in de Hollandse
samenleving van de 17e eeuw waarin het
leven van Spinoza zich afspeelde.
1 NOV | DRIELUIK SPINOZA DEEL 2:
ZIJN VISIE OP DE MENS
Herm Gerrits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Een deel van Spinoza’s filosofie is de
passieleer. Die beschrijft emotie en denken.
Waarin verschilt de mens van andere
wezens? Het eerste en enige werk dat
onder zijn naam verscheen is een reactie
op Descartes. Herm Gerrits beschrijft de
verschillen van beide filosofen in hun
visie op de mens.
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8 NOV | DRIELUIK SPINOZA DEEL 3:
DE BASIS EN DE ORGANISATIE VAN
DE STAAT
Herm Gerrits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Thomas Hobbes had veel invloed op
Spinoza. Maar Herm Gerrits laat zien dat ze
in de kern van de leer wel degelijk anders
zijn. Hun visies lopen sterk uiteen als het
aankomt op democratie. Spinoza is zijn tijd
ver vooruit met zijn ideeën over democratie,
tolerantie en vrijheid van meningsuiting.
14 FEB | NAAR DE OPERA
Mathieu Gielen - operaliefhebber
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
La Traviata, Nabucco, La Bohème, Tosca,
Madame Butterfly, Turandot, de lijst van
prachtige opera's is lang. Opera is totaaltheater met uitvergrote emoties en vaak
tragische wendingen. Mathieu Gielen,
liefhebber van opera, wijst aan de hand
van beeld en geluid op de gelaagdheid in
opera's.
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14 MRT | ARCHITECT PIERRE CUYPERS
Anneke Váhl - liefhebber van kunst
en cultuur | 10.30 - 12.00 uur
Bibliotheek Muntweg
Pierre Cuypers was een enorm succesvolle
architect. Wereldberoemd zijn het Amsterdamse Centraal Station, het Rijksmuseum
en Kasteel de Haar bij Haarzuilens. Anneke
Váhl geeft met mooie beelden een overzicht
van zijn leven en werk.
11 APR | SURREALISME: DROOM,
WERKELIJKHEID EN SCHIJNWERKELIJKHEID
Clim Wijnands - kunsthistoricus
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Het surrealisme was een van de meest
innovatieve kunstbewegingen die Europa
ooit gekend heeft. De werken van Dalí, Miró

9 MEI | DE NIJMEEGSE VROUWENCANON
René van Hoften - stadshistoricus
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
De geschiedenis van de Nijmeegse vrouw,
stadshistoricus René van Hoften heeft er
werk van gemaakt. Van Godin Fortuna via
de Loden Lady, de vrouwen van Karel de
Grote, Wilhelmina van Pruisen, burgemeesters Ien Dales en Guusje Terhorst tot de
Nijmeegse tamboerijnvrouw. Ontdek de
vrouwen van Nijmegen!

Regionaal Archief Nijmegen: fam. Van Houweninge, 1913

Willem den Broeder
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Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT VAN OVERBETUWE
11 OKT | WAT ALS JIJ EEN RECHTER WAS?
Willem Holland - strafrechter
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
Hoe zit de rechtspraak en dan met name
het strafrecht in Nederland in elkaar?
Willem Holland werkt als rechter in hoger
beroep (Raadsheer) in het gerechtshof in
Arnhem. Met treffende voorbeelden uit de
praktijk laat hij zien met welke moeilijke
keuzes hij te maken krijgt. Moeten rechters
zwaarder straffen? Of wijst de praktijk
anders uit?
27 SEPT | JUWELEN VAN ORANJE
Anneke Váhl - gids in Paleis het Loo
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Zetten
Achter elk koninklijk juweel schuilt een
verhaal. Sommige gaan dan ook decennia
mee. De oudste juwelen, al te zien op
geschilderde portretten in Paleis het Loo,
stammen uit 1640 en worden nu nog
steeds gedragen. Anneke Váhl geeft deze
ochtend een impressie van de oudste
broches en diademen tot de nieuwste
designjuwelen van Maxima.
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16 NOV | LICHTER LEVEN
Inge Pansier en Irene Walk - Itoo-coaching
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Heteren
Hoe krijg je grip op stress of leer je omgaan
met ADHD? Inge Pansier en Irene Walk van
Itoo-coaching laten je kennismaken met
Emotional Freedom Techniques (EFT), een
techniek waarin westerse kennis wordt
gecombineerd met oosterse wijsheid.
7 FEB | HERSENEN EN HORMONEN
Ron Augustus - docent wetenschapsgeschiedenis | 19.30 - 21.30 uur
Bibliotheek Zetten
Onze manier van denken heeft invloed op
ons. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan
welke factoren invloed hebben op onze
hersenen? Ron Augustus, in zijn vrije tijd
docent bij kunstverhalen.nl, vertelt over de
invloed van hormonen op ons brein. Hoe
zitten onze hersenen in elkaar? Hoe werkt
het knuffelhormoon oxytocine? Welk effect
heeft testosteron?

1 MRT | DARMMICROBEN HOUDEN
ONS GEZOND
Frans Rombouts - oud-hoogleraar
levensmiddelenmicrobiologie
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
In het verleden ging de aandacht voor
microben vooral uit naar de ziekteverwekkers.
Meer recent onderzoek wijst juist op de
gezondheidsbevorderende werking van de
darmmicrobiota. Frans Rombouts geeft
inzicht in darmmicrobiota en de beheersing
daarvan met behulp van voeding en
probiotica (levende bacteriën met een
gezondheidsbevorderende werking).
4 APR | INTERIEURS DOOR DE TIJD HEEN
Hans Piena - conservator Nederlands
Openluchtmuseum
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Heteren
Van pronkkamer tot woonkamer. Hans
Piena, conservator wooncultuur bij het
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem,
geeft een beeld van de inrichting van onze
huizen door
de eeuwen
heen. Wat is
er veranderd
met de jaren?
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Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT VAN ZWANENVELD

8 NOV | ZEG 'T MAR OP Z'N NIMWÈÈGS!
Jan Roelofs - presentator Nimwèègs Dictee
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Zwanenveld
Jan Roelofs, presentator van het jaarlijkse
Nimwèègs Dictee en Taalwetenschapper
Roeland van Hout zijn auteur en co-auteur
van het boek: Kie(k) däör, wà räör.
Ze vertellen met veel humor en een
wetenschappelijk tintje over woorden en
gezegden in het Nijmeegs dialect en geven
een klein stukje Nimweegs dictee.
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14 APR | HOE WIJS JE JONGEREN OP
RISICO'S VAN SEXTING?
GGD en de politie | 15.00 - 17.00 uur
Bibliotheek Zwanenveld
Hoe maak je als ouders lastige jongerenthema’s bespreekbaar? Dit college gaat
in op het fenomeen sexting, jongeren
die elkaar willen verleiden door seksueel
getinte foto’s of filmpjes te sturen.
De impact hiervan kan enorm zijn.
In samenwerking met een jongere,
de politie en GGD Gelderland Zuid.
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VANAF 8 NOV

ZEKER ZIJN VAN
EEN PLAATSJE? KOOP VOORAF
EEN KAARTJE IN DE BIBLIOTHEEK
OF VIA ONZE WEBSITE
WWW.OBGZ.NL/AGENDA

23 MEI | IN JE RECHT
Wetswinkel Nijmegen
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Zwanenveld
Heb je problemen met de buren of ben je
onverwacht ontslagen? De Wetswinkel Nijmegen
geeft mensen advies. Wat komt er allemaal kijken
bij een juridisch probleem? Een rechtenstudent vertelt
je de do’s en don’ts en geeft een inleiding in de wondere
wereld van het recht.

LOVES TO
SERVE YOU AT
Bibliotheek
De Mariënburg

Mariënburg 29, Nijmegen
www.coffeelovers.nl
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VAN SEPT
T/M MEI
Elke 3e donderdag van de maand
Tijd 19.30 - 20.45 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

HELDERE VERHALEN
Door de Faculteit der Letteren
Van de klassieke oudheid tot virtuele werelden, van middeleeuwse
romans tot dreigtweets en van vroegmoderne kunst tot hypermoderne
mode. Om de maand diept de Faculteit der Letteren van de Radboud
Universiteit in de bieb een nieuw thema uit. De reeks start met een
college over Griekse tragedie en ons politieke debat door classica
Esmée Bruggink.
Sluit aan bij deze interactieve presentaties en maak in deze lezingenreeks nader kennis met de rijke wereld van taal, cultuur en geschiedenis.
Medewerkers van de letterenfaculteit vertellen aan de hand van
uiteenlopende onderzoeksthema’s over hun persoonlijke drijfveren en
wetenschappelijke interesses. Iedereen is welkom om aan te schuiven!

Apps van de bieb
voor meer leesen luisterplezier!
BibliotheekWise
Zoeken, reserveren en verlengen
in één handige app. Inclusief
persoonlijke lees- en luistertips.
www.obgz.nl/reserveren

E-books
Kies als bibliotheeklid uit
duizenden e-books. Maak een
webaccount aan, download de
app en start met lezen.
www.obgz.nl/e-books

LuisterBieb
Uren luisterplezier. Ideaal voor
in de auto, tijdens het sporten
of op andere momenten als je
je handen niet vrij hebt.
Ook wanneer je geen lid bent
van de bibliotheek.
www.obgz.nl/luisterbieb
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Hulp bij Nederlandse taal
en Digitaal op weg
in de bibliotheek

EERDER GESPOT IN DE BIEB
ABDELKADER BENALI EN
SAÏDA NADI-BENALI
ADRIAAN VAN DIS
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Hoe wer overheid?
digitale

HANS DORRESTIJN

op ik
leen
Hoe ko
?
oke?
bolin
n ge-on
ee
veili

g
l op we
Digitaa de bieb
in

©

Welke
taalbo
zijn er eken
voor m
ij?

tuur
Hoe vers mail?
ik een e-

Marcel Krijgsman
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Kom langs voor de brochure
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BERT WAGENDORP

JULES DEELDER
NELLEKE NOORDERVLIET

Tot ziens

IN DE BIEB!

Het volgende programmaboekje van
september 2018 t/m juni 2019 verschijnt
in augustus 2018.
www.obgz.nl • programma september 2017 • juli 2018
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ADRESSEN VAN ONZE BIBLIOTHEKEN
KIJK VOOR ACTUELE INFORMATIE OP WWW.OBGZ.NL/OPENINGSTIJDEN
De Mariënburg
Huis van de letters
Mariënburg 29
6511 PS Nijmegen
E mariënburg@obgz.nl
Angeren
Dorpshuis Angeren
Emmastraat 23
6687 BP Angeren
E angeren@obgz.nl
Beek-Ubbergen
Kulturhus Beek
Roerdompstraat 6-G
6573 BH Beek-Ubbergen
E beek-ubbergen@obgz.nl
Bemmel
Dorpsstraat 84
6681 BP Bemmel
E bemmel@obgz.nl

Gendt
Schoolstraat 2
6691 XS Gendt
E gendt@obgz.nl
Groesbeek
Cultureel Centrum De Mallemolen
Kloosterstraat 13
6562 AT Groesbeek
E groesbeek@obgz.nl
Haalderen
(opening oktober)
Dorpshuis de Tichel
Kolkweg 5-A
6685 BC Haalderen
E haalderen@obgz.nl

Malden
Multifunctioneel
Centrum Maldensteijn
Broeksingel 2
6581 HB Malden
E malden@obgz.nl
Millingen aan de Rijn
Kulturhus Millingen aan de Rijn
Heerbaan 115
6566 EG Millingen aan de Rijn
E millingen@obgz.nl
Muntweg
Muntweg 207
6532 TH Nijmegen
E muntweg@obgz.nl

Hatert
Wijkcentrum Hatert
Couwenbergstraat 20
6535 RZ Nijmegen
E hatert@obgz.nl

Ooij
Dorpshuis De Sprong
Prins Bernardstraat 3
6576 BB Ooij
E ooij@obgz.nl

Heteren
Brede school de Vogeltuin
Flessestraat 13
6666 CK Heteren
E heteren@obgz.nl

Oosterhout - De Klif
Voorzieningenhart De Klif
Pijlpuntstraat 1
6515 DJ Nijmegen
E oosterhout@obgz.nl

De Biezantijn
Voorzieningenhart De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen
E biezantijn@obgz.nl

Huissen
't Convent
Langekerkstraat 4
6851 BN Huissen
E huissen@obgz.nl

Overasselt
Verenigingsgebouw Overasselt
Willem Alexanderstraat 1
6611 CE Overasselt
E overasselt@obgz.nl

Doornenburg
(opening 9 september)
Ontmoetingscentrum Doornenburg
Kerkstraat 3
6686 BS Doornenburg
E doornenburg@obgz.nl

Kekerdom
Kulturhus Kekerdom
Schoolstraat 7
6579 AN Kekerdom
E kekerdom@obgz.nl

Zetten
Schweitzerpark 2-A
6671 BR Zetten
E zetten@obgz.nl

Beuningen
Sociaal Cultureel Centrum
De Lèghe Polder
Schoolstraat 16
6641 DC Beuningen
E beuningen@obgz.nl

Elst
Europaplein 1
6662 DD Elst
E elst@obgz.nl
Ewijk
Multifunctionele
accommodatie ‘t Hart
Den Elt 17-A
6644 EA Ewijk
E ewijk@obgz.nl

Lent - De Ster
Voorzieningenhart De Ster
Queenstraat 37-B
6663 HA Lent
E lent@obgz.nl
Leuth
Kulturhus Leuth
Reusensestraat 4
6578 AR Leuth
E leuth@obgz.nl

De Bibliotheek Gelderland Zuid is telefonisch
bereikbaar via de centrale klantenservice,
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
De medewerkers kunnen je doorverbinden met de
bibliotheken tijdens hun reguliere openingstijden.
Telefoonnummer: 024 - 327 49 11.

Zwanenveld
Zwanenveld 90-98
6538 SC Nijmegen
E zwanenveld@obgz.nl

