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COLOFON

Laat je verrassen
 
Ik ben ontzettend trots dat we met z’n allen ook  
dit jaar weer een mooi programma in elkaar  
hebben gedraaid. Beleef de bieb en verrijk jezelf  
met verhalen. Dompel jezelf onder in de digitale  
wereld. Leer jezelf en anderen kennen tijdens  
onze activiteiten. Niemand is te oud of te jong om  
te leren. Laat je verrassen tijdens een van onze  
activiteiten en bedenk: “Stel nou dat het wél kan!”

Bert Hogemans, 
directeur - bestuurder  
de Bibliotheek Gelderland Zuid

"  STEL NOU 
DAT HET  
WÉL KAN!"
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colleges 
• Letteren in de stad 18

auteurs 
•  Auteurs aan het woord 19 

- Kees Moeliker 19 
- Hugo Borst 19 
- Tommy Wieringa 19

•  Nederland Leest 20 
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lezingen 
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• Let's talk about… sexting 45
• Joke Hermsen 46

workshop 
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• Universiteit van Beek 47
• Universiteit van Beuningen 48
• Universiteit van Groesbeek 51
• Universiteit van Lingewaard 52
• Universiteit van Malden 54
• Universiteit van Muntweg 55
• Universiteit van Overbetuwe 57
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Schrijver Joris Luyendijk 
@Marcel Krijgsman

auteurs
• Ontmoet de dichter 34
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•  Nijmeegse Poëzieweek 37 

- Tom Lanoye 37 
- Inauguratie nieuwe stadsdichter 37

Vestigingen en contactinformatie  60



2018 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

wo 12-09-18 Universiteit van Beek: 
Vrede in het Midden-Oosten

college Bibliotheek 
Beek-Ubbergen

47

di 23-10-18 Informatiebijeenkomst 
literaire leeskring

leeskring Bibliotheek 
Groesbeek

28

do 25-10-18 Universiteit van Groesbeek: 
Het Groesbeeks dialect

college Bibliotheek 
Groesbeek

51

wo 07-11-18 Universiteit van Beek: 
Tussen feit en fictie

college Bibliotheek 
Beek-Ubbergen

47

di 13-11-18 Informatiebijeenkomst 
leeskring geschiedenis

leeskring Bibliotheek 
Groesbeek

29

di 20-11-18 Boek & Buffet Leuth leeskring Bibliotheek Leuth 30

2019

di 15-01-19 Informatiebijeenkomst 
filosofische leeskring

leeskring Bibliotheek 
Groesbeek

29

wo 13-03-19 Universiteit van Beek: 
Van burn-out naar leef nu

college Bibliotheek 
Beek-Ubbergen

48

wo 20-03-19 Universiteit van Groesbeek: 
Fotolezing: lang leve de lente

college Bibliotheek 
Groesbeek

51

di 26-03-19 Boek & Buffet Leuth leeskring Bibliotheek Leuth 30

2018 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

do 13-09-18 Universiteit van Beuningen: 
Het conflict tussen Darwin 
en de kerk

college Bibliotheek 
Beuningen

48

do 11-10-18 Universiteit van Beuningen: 
Hersenonderzoek: 
van science fiction tot realiteit

college Bibliotheek 
Beuningen

48

do 08-11-18 Universiteit van Beuningen: 
Enzymen in je eten

college Bibliotheek
Beuningen

49

2019

do 14-02-19 Universiteit van Beuningen: 
Het realisme van Kenne Grégoire

college Bibliotheek 
Beuningen

49

do 14-03-19 Universiteit van Beuningen: 
Het ontstaan van psychische 
stoornissen

college Bibliotheek 
Beuningen

49

do 11-04-19 Universiteit van Beuningen: 
Een einde aan fossiele energie

college Bibliotheek 
Beuningen

50

do 09-05-19 Universiteit van Beuningen: 
Geschiedenis van het 
Maas-Waalkanaal

college Bibliotheek 
Beuningen

50

do 13-06-19 Universiteit van Beuningen: 
Leefstijl: het beste alternatief 
voor medicijnen

college Bibliotheek 
Beuningen

50

DATUM ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

Elke woensdag Vertel eens ontmoeting Millingen, Gasthuis
Sint Jan de Deo

38

Elke donderdag Vertel eens ontmoeting Bibliotheek Leuth 38

DATUM ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

Elke 3e donderdag 
van de maand

Vertel eens ontmoeting  Weurt, de  
Kloostertuin Weurt

38

GEMEENTE BERG EN DAL GEMEENTE BEUNINGEN

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
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2018 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

di 18-09-18 Universiteit van Malden: 
De slag om de Mookerheide

college Bibliotheek Malden 54

di 16-10-18 Universiteit van Malden: 
Bouwen in de middeleeuwen

college Bibliotheek Malden 54

di 20-11-18 Universiteit van Malden: 
Het gebedenboek van 
Maria van Gelre

college Bibliotheek Malden 54

2019

di 15-01-19 Universiteit van Malden: 
Reis door je brein

college Bibliotheek Malden 55

wo 23-01-19 Schrijf een kinderboek workshop Bibliotheek Malden 26

di 19-02-19 Universiteit van Malden: 
Expeditie naar Spitsbergen

college Bibliotheek Malden 55

2018 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

wo 26-09-18 Literaire leeskring Engels leeskring Bibliotheek Huissen 28

wo 17-10-18 Universiteit van Lingewaard: 
Naar de opera

college Bibliotheek Huissen 52

ma 22-10-18 Informatiebijeenkomst 
literaire leeskring

leeskring Bibliotheek Bemmel 28

wo 24-10-18 Literaire leeskring leeskring Bibliotheek Bemmel 29

do 25-10-18 Literaire leeskring leeskring Bibliotheek Gendt 29

wo 07-11-18 Universiteit van Lingewaard: 
Drieluik Spinoza deel 1 

college Bibliotheek Bemmel 52

wo 14-11-18 Universiteit van Lingewaard: 
Drieluik Spinoza deel 2

college Bibliotheek Bemmel 52

wo 21-11-18 Universiteit van Lingewaard: 
Drieluik Spinoza deel 3

college Bibliotheek Bemmel 52

wo 12-12-18 Universiteit van Lingewaard: 
Bier brouwen, bier proeven 
en bierbuiken

college Bibliotheek Huissen 53

2019

wo 20-02-19 Universiteit van Lingewaard: 
'Mythen en wondergeboorten, 
verhalen over aangeboren 
afwijkingen'

college Bibliotheek Huissen 53

wo 13-03-19 Universiteit van Lingewaard: 
Grafisch kunstenaar:
Hendrik Werkman

college Bibliotheek Huissen 53

wo 10-04-19 Universiteit van Lingewaard: 
De Matthäus-Passion ontrafeld

college Bibliotheek Huissen 53

GEMEENTE HEUMEN
GEMEENTE LINGEWAARD

KALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina

DATUM ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

Elke laatste vrijdag 
van de maand

Vertel eens ontmoeting  Bibliotheek  
Overasselt

38
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KALENDER

2018 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

wo 12-09-18 Speeddate avond voor nieuwe 
leeskringen

leeskring Bibliotheek 
De Mariënburg

27

do 13-09-18 Introductiecursus schrijven 
(start)

cursus Bibliotheek 
De Mariënburg

24

do 13-09-18 Letteren in de stad: Het Hout college Bibliotheek 
De Mariënburg

18

za 22-09-18 Muziekwandeling lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

44

za 22-09-18 Nijmeegse Kunstnacht festival Bibliotheek 
De Mariënburg

44

wo 26-09-18 Meer verdieping in 
je boekbespreking

leeskring Bibliotheek 
De Mariënburg

27

do 27-09-18 Letteren in de stad:
Datumloze dagen

college Bibliotheek 
De Mariënburg

18

do 04-10-18 6-delige cursus: de gereed-
schapskist van de componist

cursus Bibliotheek 
De Mariënburg

41

za 06-10-18 buiten zinnen festival Bibliotheek 
De Mariënburg

31

za 06-10-18 Columns schrijven workshop Bibliotheek 
De Mariënburg

25

do 11-10-18 Letteren in de stad:
Bittere bloemen

college Bibliotheek 
De Mariënburg

18

do 11-10-18 Qleurig festival Bibliotheek 
De Mariënburg

40

wo 17-10-18 Onbederf'lijk Vers festival Bibliotheek 
De Mariënburg

36

ma 22-10-18 Auteurs aan het woord: 
Kees Moeliker

auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

19

di 23-10-18 Let's talk about… pubers lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

45

wo 24-10-18 Universiteit van Muntweg: 
De verlichting: een tweeluik (1)

college Bibliotheek 
Muntweg

55

vr 26-10-18 Stoere mannen, Sterke verhalen 
met Peter Buwalda

auteur Nijmegen, Brebl 22

2018 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

wo 31-10-18 Universiteit van Muntweg: 
De verlichting: een tweeluik (2)

college Bibliotheek 
Muntweg

55

do 01-11-18 Letteren in de stad: 
Winterlicht

college Bibliotheek 
De Mariënburg

18

za 03-11-18 Dialogen schrijven workshop Bibliotheek 
De Mariënburg

25

wo 07-11-18 Nederland Leest: 
Ronald Giphart

auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

21

ma 12-11-18 Nederland Leest: 
Van afterdinnerdip naar
 afterdinnerwip

lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

21

wo 14-11-18 Joke Hermsen lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

46

wo 21-11-18 Robots in de bieb workshop Bibliotheek 
Muntweg

46

wo 21-11-18 Universiteit van Muntweg: 
Sibillen in de kathedraal 
van Siena

college Bibliotheek 
Muntweg

56

za 24-11-18 Human Library Nijmegen event Bibliotheek 
De Mariënburg

31

ma 26-11-18 Boek & Buffet De Biezantijn leeskring Bibliotheek 
De Biezantijn

30

wo 28-11-18 De avond van de Franse strips auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

22

do 29-11-18 Letteren in de stad: 
Bezonken rood

college Bibliotheek 
De Mariënburg

18

za 01-12-18 Autobiografisch schrijven workshop Bibliotheek 
De Mariënburg

26

zo 09-12-18 Podium voor TAALent talent Bibliotheek 
De Mariënburg

32

do 13-12-18 Letteren in de stad: 
Over het oeuvre van Brouwers

college Bibliotheek 
De Mariënburg

18

vr 14-12-18 Uitreiking Nijmeegse 
Literatuurprijs

talent Bibliotheek 
De Mariënburg

32

GEMEENTE NIJMEGEN
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KALENDER

2019 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

wo 16-01-19 De avond van de 
jeugdliteratuur

auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

23

do 24-01-19 9-delige cursus over 
klassieke muziek (start)

cursus Bibliotheek 
De Mariënburg

41

za 02-02-19 Columns schrijven workshop Bibliotheek 
De Mariënburg

25

di 05-02-19 Nijmeegse Poëzieweek: 
Inauguratie nieuwe stadsdichter

festival Bibliotheek 
De Mariënburg

37

di 05-02-19 Nijmeegse Poëzieweek: 
Tom Lanoye

auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

37

do 07-02-19 Tweeluikje componisten: 
Monteverdi's leven en werk

lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

42

di 12-02-19 Let's talk about… sexting lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

45

wo 13-02-19 Universiteit van Muntweg: 
Het bombardement op 
Nijmegen

college Bibliotheek 
Muntweg

56

wo 20-02-19 De avond van de debutanten auteur Nijmegen, 
De Houtwerf

23

za 02-03-19 Dialogen schrijven workshop Bibliotheek 
De Mariënburg

25

ma 11-03-19 Auteurs aan het woord: 
Hugo Borst

auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

19

wo 13-03-19 Universiteit van Muntweg: 
Vrouwelijke componisten

college Bibliotheek 
Muntweg

56

do 14-03-19 Tweeluikje componisten: 
Haydns leven en werk

lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

42

za 23-03-19 Nijmeegs Boekenfeest festival Nijmegen, 
De Vereeniging

33

ma 25-03-19 Auteurs aan het woord: 
Tommy Wieringa

auteur Nijmegen, 
Dekker v.d. Vegt

19

za 06-04-19 Autobiografisch schrijven workshop Bibliotheek 
De Mariënburg

26

2019 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

wo 10-04-19 De Johannes-Passion ontrafeld lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

40

do 11-04-19 Tweeluikje componisten: 
Mahlers leven en werk

lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

43

wo 17-04-19 Universiteit van Muntweg: 
Klimaatverandering, 
hoe zit dat?

college Bibliotheek 
Muntweg

56

do 16-05-19 Tweeluikje componisten: 
Stravinsky's leven en werk

lezing Bibliotheek 
De Mariënburg

43

GEMEENTE NIJMEGEN

DATUM ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

Elke 2e zaterdag van 
de maand

Stadsdichters 
spreekuur

auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

35

Elke 2e zaterdag van 
de maand

Ontmoet de dichter auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

34

Elke 3e zaterdag van 
de maand

Poëziewandeling auteur Bibliotheek 
De Mariënburg

35

Elke laatste woens-
dag van de maand

Vertel eens ontmoeting Bibliotheek 
Muntweg

38

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina



KALENDER

2018 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

vr 14-09-18 Het expressionisme van 
kunstkring De Ploeg

lezing Bibliotheek Elst 39

wo 19-09-18 Universiteit van Overbetuwe: 
Een einde aan fossiele energie

college Bibliotheek Zetten 57

vr 21-09-18 Schrijfkring Elst (start) cursus Bibliotheek Elst 25

do 27-09-18 Boek & Buffet Heteren leeskring Bibliotheek Heteren 30

vr 28-09-18 Schrijfkring Elst (start) cursus Bibliotheek Elst 25

do 25-10-18 Universiteit van Overbetuwe: 
Tweeluik: Einstein deel 1

college Bibliotheek Elst 57

do 01-11-18 Universiteit van Overbetuwe: 
Tweeluik: Einstein deel 2

college Bibliotheek Elst 57

vr 09-11-18 Paleis Soestdijk: 
Van koninklijke residentie naar
multifunctioneel complex

lezing Bibliotheek Elst 39

do 15-11-18 Universiteit van Overbetuwe: 
Frankensteinfood: 
over voedselveiligheid

college Bibliotheek Heteren 57

di 27-11-18 Informatiebijeenkomst 
literaire leeskring

leeskring Bibliotheek Elst 28

do 29-11-18 Boek & Buffet Heteren leeskring Bibliotheek Heteren 30

wo 12-12-18 Universiteit van Overbetuwe: 
De rol van voeding bij kanker

college Bibliotheek Zetten 58

GEMEENTE OVERBETUWE
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2019 ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

wo 13-02-19 Universiteit van Overbetuwe: 
Het conflict tussen Darwin en 
de kerk

college Bibliotheek Zetten 58

do 07-03-19 Universiteit van Overbetuwe: 
Helden uit de oudheid

college Bibliotheek Elst 58

do 14-03-19 Boek & Buffet Heteren leeskring Bibliotheek Heteren 30

do 11-04-19 Universiteit van Overbetuwe: 
Tussen feit en fictie

college Bibliotheek Heteren 58

do 23-05-19 Boek & Buffet Heteren leeskring Bibliotheek Heteren 30
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina

DATUM ACTIVITEIT SOORT LOCATIE PAGINA

Elke 1e woensdag 
van de maand

Vertel eens ontmoeting Bibliotheek Elst 38
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Word lid in de bieb of via www.obgz.nl/lid-worden 

Word lid en 
geniet met 
de bieb!

• Eindeloos lees-, kijk- en luisterplezier  

• Keuze uit een half miljoen titels 

• 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 zonder  
inschrijfkosten 

• Korting op activiteiten, cursussen  
en workshops van de bieb 

• Voordeel met je biebpas bij onze  
partners voor creatieve cursussen,  
film, theater of een dagje uit.  
Kijk op www.obgz.nl/vmjb. 

Week van de Alfabetisering
3 t/m 9 september 2018

LZEEN EN SHICREJVN IS NIET VOOR IEREEDEN VEZLAFNEKSPREND

Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 3 t/m 9 september de Week van 
de Alfabetisering. Bibliotheken, taalaanbieders, scholen en bedrijven vragen  
in deze week aandacht voor laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen 
volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In veel gevallen is er 
ook sprake van een gebrek aan digitale vaardigheden. Deze mensen lopen in 
onze geletterde maatschappij vaak tegen tal van problemen op, zoals het  
invullen van een belastingformulier of het lezen van een brief van de gemeente.    

Tijdens de Week van de Alfabetisering inspireren en motiveren we zoveel 
mogelijk mensen om samen met ons in actie te komen om laaggeletterdheid te 
voorkomen en te bestrijden. Wil je hier meer over weten? Of wil je weten wat 
laaggeletterdheid precies inhoudt? Bezoek dan een van onze bibliotheken!  
Voor meer informatie kun je terecht op www.obgz.nl/wvda.

“Een formulier 
invullen doe ik nu 
zonder hulp”

“Ik kan zelf  
recepten zoeken”

“Voortaan kan ik 
ook met mijn  
kleinzoon appen”
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13 SEP

11 OKT

29 NOV

HET HOUT 
door prof. dr. Peter Nissen

BITTERE BLOEMEN  
door prof. dr. Bart Vervaeck

BEZONKEN ROOD
door prof. dr. Jos Joosten

27 SEP

1 NOV

13 DEC

DATUMLOZE DAGEN 
door Esther Op de Beek

WINTERLICHT 
door dr. Jeroen Dera

LETTEREN IN DE STAD

Op 18 oktober ontvangt de auteur 
Jeroen Brouwers een eredoctoraat bij 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Brouwers wordt gezien als  
een van de beste stilisten in de naoorlogse Nederlandse letterkunde en hij 
wordt alom geprezen - en gevreesd - vanwege zijn vlijmscherpe polemieken.

Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis organiseren de Master Letterkunde 
van de Radboud Universiteit en Bibliotheek Gelderland Zuid zes openbare colleges, 
waarin Brouwers zelf, of een van zijn boeken centraal staan.

  VANAF 13 SEP
Tijd 19.00 - 20.45 uur 

Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 5,- 

overige bezoekers € 7,50
Passe-partout leden/studenten € 25,- 

overige bezoekers € 37,50

 11 MRT

HUGO BORST OVER 
'MA' EN 'ACH, MOEDERTJE'

De moeder van Hugo Borst heeft de 
ziekte van Alzheimer en woont op een 
gesloten afdeling in het verpleeghuis. 
In Ma en Ach, moedertje volgen we haar 
dagelijkse leven en dat van haar acht 
medebewoners.

AUTEURS AAN HET WOORD

Hoe komt een schrijver aan zijn onderwerp? Wat bedoelt hij precies met een verhaal? 
Een boek hoort voor zichzelf te spreken, maar toch is het boeiend schrijvers zelf te horen 
vertellen over hun geesteskinderen. De bibliotheek laat de auteurs aan het woord.

 22 OKT

STAND-UP BIOLOOG 
KEES MOELIKER

Stand-up bioloog Kees Moeliker is directeur 
van Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
en schrijver van columns in het NRC 
Handelsblad. De meeste bekendheid heeft 
Moeliker te danken aan zijn observatie van 
necrofiele homoseksualiteit bij de eend.

Hugo Borst
© Lenny Oosterwijk

Kees Moeliker
© Lenny Oosterwijk

 25 MRT Tommy Wieringa
© KekeKeukelaar

TOMMY WIERINGA

Tommy Wieringa vertelt over zijn boeken De heilige Rita en Dit is mijn moeder, passend bij 
het thema van de Boekenweek De moeder de vrouw. Interviewer Frouke Arns vraagt hem 
het hemd van het lijf over deze twee boeken. In samenwerking met Dekker v.d. Vegt.

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburgauteurs

colleges

Prijs leden/ 
studenten € 10,-

overige bezoekers 
€ 12,50

Prijs leden/ 
studenten € 7,50 

overige bezoekers 
€ 10,-

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Nijmegen, Dekker v.d. Vegt 
Prijs leden/studenten € 10,- | overige bezoekers € 12,50 

OVER HET OEUVRE VAN 
JEROEN BROUWERS
door 
Johan Vandenbroucke
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NEDERLAND
LEEST 
OVER VOEDING
Volgens de wereldberoemde schrijver Umberto Eco heeft voedsel 
de geschiedenis bepaald. Toen hem gevraagd werd wat in zijn ogen 
de belangrijkste uitvinding van de afgelopen duizend jaar was, 
antwoordde hij: "De veredeling van bonen en peulen in de elfde eeuw. 
Door de toegenomen voedingswaarde werden mensen ouder en
slimmer, en dat maakte de renaissance mogelijk" (The Atlantic, 2013).

Daarom is de tijd rijp om de gehele maand november te wijden aan voeding. 
Dit jaar mag iedereen, ook als je geen lid bent, het boek Je bent wat je leest 
gratis ophalen in een van onze bibliotheken. 
Daarin staan bijdragen over voeding 
van vijf specialisten: Rosanne Hertzberger, 
Joël Broekaert, Pierre Wind, Charlotte Kleyn 
en Marion Pauw. 

Ronald Giphart, ambassadeur van 
Nederland Leest, schreef het voorwoord 
van het geschenkboek.

MEER ACTIVITEITEN 
IN HET KADER VAN 
NEDERLAND LEEST:

•  8 NOV (pag. 49) 
 Universiteit van Beuningen  
 Enzymen in je eten 

•   15 NOV (pag. 57)
 Universiteit van Overbetuwe
 Frankensteinfood:  
 over voedselveiligheid  

•   20 - 26 - 29 NOV (pag. 30)
 Boek & Buffet (3x) 

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

 12 NOV

VAN AFTERDINNERDIP 
NAAR AFTERDINNERWIP

Wat is de invloed van eten op je 
seksuele gezondheid? Verhogen 
oesters en asperges echt je libido? 
Initiatiefnemer van De Wilde Boerin, 
Linette Mak, neemt je mee in haar 
ontdekkingsreis naar de relatie tussen 
eten en seks. Laat je informeren en 
vooral inspireren op deze avond.

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

 7 NOV

RONALD GIPHART

Ambassadeur van Nederland Leest en 
een van de populairste schrijvers van 
Nederland, is vanavond bij ons te 
gast: Ronald Giphart. Giphart schreef 
kookboeken met de grootste chefs en 
wijnkenners van Nederland en is een 
wandelende culinaire encyclopedie. 

lezingauteur

Giphart Ronald @Marc Deurloo Linette Mak 

 VAN 1 T/M 
30 NOV



DE AVOND VAN DE 
JEUGDLITERATUUR 

Tijdens de avond van de jeugdliteratuur belichten 
we het belang van lezen bij de jeugd. Recensent 
Jaap Friso van JaapLeest.nl gaat in gesprek met 
jeugdauteurs Mylo Freeman, Anna Woltz en Jan 
Paul Schutten. 

Is jeugdliteratuur een venster op de wereld? 
Diversiteit, hoe bereik je dat? Is fictie zaligmakend 
of is non-fictie misschien een beter alternatief?  
In samenwerking met de Kinderboekwinkel 
Nijmegen.

DE AVOND VAN DE DEBUTANTEN

Maak kennis met de auteurs van de toekomst, met kersverse literatuur. 
Een nieuw initiatief van de bieb in samenwerking met boekhandel Dekker v.d. Vegt 
op een nieuwe locatie: De Houtwerf. We halen deze avond meerdere auteurs naar 
Nijmegen die recent een debuut hebben uitgebracht. Op 1 januari wordt bekend 
welke auteurs dit zijn.

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

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

 16 JAN

 20 FEB

STOERE MANNEN, 
STERKE VERHALEN

De wereld van de rock-'n-roll barst van de sterke verhalen 
en de wereld van de literatuur swingt. Daarom werken 
Bibliotheek Gelderland Zuid en het Kids 'n' Billies festival 
al een tijdje samen. In deze editie van Stoere mannen, 
Sterke verhalen is Peter Buwalda te gast. Zijn nieuwe boek 
verschijnt 23 september, op de dag af acht jaar na zijn 
debuut. Hij is behalve een goede schrijver en columnist, 
ook een grote fan van Elvis. Daar kan de huisband wel 
wat mee. Een match made in heaven!

auteur

Tijd 20.30 - 23.00 uur 
Locatie Nijmegen, Brebl

Prijs leden/studenten € 10 
overige bezoekers € 12,50

 26 OKT

DE AVOND VAN DE FRANSE STRIPS

Asterix, Kuifje (Tintin) en Guust Flater (Gaston) zijn slechts enkele voorbeelden van strips 
die oorspronkelijk in het Frans zijn verschenen. De initiator van stripfestival De Klare Lijn, 
Constant Hoogenbosch, gaat deze avond in gesprek met stripkenner Gert Jan Pos over wat 
Franse strips zo bijzonder maakt, maar vooral ook over graphic novels als Persepolis en 
De Arabier van de toekomst. In samenwerking met Alliance Française.

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs leden/studenten/leden van 
Alliance Française € 7,50
overige bezoekers € 10,-

 28 NOV
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auteur

auteur

auteur

Peter Buwalda @Linda Stulic

@Marcel Krijgsman

Jan Paul Schutten @Chris van Houts
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SCHRIJFCURSUSSEN EN WORKSHOPS 

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. 

INTRODUCTIECURSUS SCHRIJVEN 

Wil je onderzoeken of schrijven iets voor jou is? In deze cursus van 
De Lindenberg maak je in tien lessen kort en krachtig kennis met creatief 
schrijven. Je leert hoe je je eigen waarnemingen en ervaringen om kunt
zetten naar verhalende teksten. 
De nadruk ligt op het schrijven van korte verhalen, maar we maken ook 
uitstapjes naar andere genres zoals poëzie en toneelschrijven.
Schrijfervaring is niet noodzakelijk en er is geen huiswerk.

Meld je aan via www.delindenberg.com.

Tijd 19.15 - 20.45 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs leden € 170,-
overige bezoekers € 179,- 

 START 13 SEP

DIALOGEN SCHRIJVEN

Wat komt er allemaal bij kijken als je dialogen schrijft? 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.

Tijd 9.45 - 12.15 uur 
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs € 64,- (zestien lessen)

Tijd 10.30 - 13.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 28,50
overige bezoekers € 30,- 

Tijd 10.30 - 13.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 28,50 | overige bezoekers € 30,- 

 3 NOV    2 MRT

SCHRIJFKRING ELST

Tijdens de bijeenkomsten schrijven 
we aan opdrachten en bespreken ze. 
Het gaat hierbij om wat de tekst bij 
jezelf en anderen oproept. 
Sluit aan bij een bestaande groep 
(1e en 3e vrijdag van de maand) of 
bij de nieuwe groep (2e en 4e

vrijdag van de maand). 
Meld je aan bij Forte Fit via 
jj.zwier1@chello.nl.

COLUMNS SCHRIJVEN

Wil je weten of columns 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, 
waarin je intensief kennis maakt met 
columns schrijven. Hoe verleid jij de 
lezer om jouw column te lezen?

Meld je aan via
www.delindenberg.com.

cursus

workshop

workshop

 START
21 SEP    28 SEP

6 OKT    2 FEB

cursus
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AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN

Jouw eigen herinneringen en belevenissen, hoe klein ook, kunnen een inspiratiebron 
zijn voor een verhaal of gedicht. Hoe dat werkt, laten we je graag zien tijdens deze 
workshop. We verzamelen materiaal via associatietechnieken en daarna gaan we 
schrijven. Door teksten te delen, leren we van én met elkaar.
Deze workshop is bedoeld voor (beginnende) schrijvers die willen ontdekken hoe je 
waargebeurde verhalen kunt verwoorden. 

Meld je aan via www.delindenberg.com.

Tijd 10.30 - 13.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 28,50 | overige bezoekers € 30,-

 1 DEC    6 APR

SCHRIJF EEN KINDERBOEK

Wie droomt er niet stiekem van om een eigen kinderboek te schrijven? 
In een twee uur durende workshop leidt de Maldense kinderboekenschrijver 
Fedor de Beer je aan de hand van enkele uitdagende schrijfopdrachten langs 
de belangrijkste ingrediënten voor een goed verhaal.

Meer informatie via www.obgz.nl/agenda.

Tijd 19.30 - 21.30 uur 
Locatie Bibliotheek Malden
Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

 23 JAN

workshop

workshop

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. 
Leeskringen ontvangen dan onder andere tips over literaire activiteiten en een  
Nederland Leest-tas voor alle deelnemers. Kijk op www.obgz.nl/leeskringen.

 12 SEP  26 SEP
Tijd 19.30 - 21.30 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 6,50 
overige bezoekers € 7,50

MEER VERDIEPING IN 
JE BOEKBESPREKING

Hoe bereik je meer diepgang bij
een boekbespreking? 
Neerlandicus Jeroen Dera van de 
Radboud Universiteit legt aan de hand 
van Het tegenovergestelde van een 
mens van Lieke Marsman uit op welke 
wijze je een boek bespreekt. Het is aan 
te raden om dit boek vooraf te lezen.

leeskringleeskring

Fedor de Beer

Jeroen Dera

SPEEDDATE AVOND VOOR  
NIEUWE LEESKRINGEN

Zoek je naar enthousiaste lezers om 
samen een nieuwe literaire leeskring 
mee op te starten? 
Speciaal voor jou organiseren we 
een speeddate avond. Je kunt gelijk-
gestemden leren kennen en je krijgt 
uitleg over hoe een leeskring werkt. 
Meld je aan via hvdl@obgz.nl.

Lezen &
 

literatuur
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LITERAIRE 
LEESKRING ENGELS 

Engelse literatuur lezen en die ook in het Engels bespreken? Meld je aan voor deze 
leeskring met als thema The power of women. In deze serie gaat het om ‘gewone’, 
deels fictieve vrouwen, die hun ideaal nastreven in moeilijke omstandigheden. 
Onder begeleiding van Loes Coleman, 
docente Engels, bespreek je in zes ochtenden 
zes kleurrijke boeken. Videoclips en ander 
online materiaal maken de bijeenkomsten 
levendig.

Meld je aan via huissen@obgz.nl.

INFORMATIEBIJEENKOMST 
LITERAIRE LEESKRING

Wil je mooie boeken lezen, daarover inspirende 
gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten? 
Kom dan naar deze vrijblijvende bijeenkomst voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in literatuur en daar 
met anderen over willen praten. 
Stichting Senia en Bibliotheek Gelderland Zuid 
organiseren een informatiebijeenkomst voor 
geïnteresseerden. Aanmelden is niet nodig.

Tijd 9.30 - 11.30 uur 
Locatie Bibliotheek Huissen

Prijs leden € 75,- | overige bezoekers € 80,- 

 26 SEP

 22 OKT
Tijd 14.30 - 16.30 uur

Locatie Bibliotheek Bemmel

 23 OKT
Tijd 14.30 - 16.30 uur

Locatie Bibliotheek Groesbeek

27 NOV
Tijd 14.30 - 16.30 uur

Locatie Bibliotheek Elst

Prijs gratis

 24 OKT
Tijd 9.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel

 25 OKT
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt

Prijs leden/studenten € 60,-   
overige bezoekers € 70,-

 13 NOV

15 JAN

Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek
Prijs gratis

Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek
Prijs gratis

INFORMATIEBIJEENKOMST FILOSOFISCHE LEESKRING

Lees je boeken over filosofie en voer je daar graag inspirerende gesprekken over? 
Stichting Senia en Bibliotheek Gelderland Zuid organiseren een informatie-
bijeenkomst voor lezers die zich graag willen aansluiten bij een leeskring 
filosofie. Aanmelden is niet nodig.

INFORMATIEBIJEENKOMST 
LEESKRING GESCHIEDENIS 

Lees je graag boeken over 
geschiedenis? Boeken die inzicht 
bieden in de achtergrond van huidige 
maatschappelijke thema's? Stichting 
Senia en Bibliotheek Gelderland Zuid 
organiseren een informatie-
bijeenkomst voor lezers die zich graag 
willen aansluiten bij een leeskring 
geschiedenis. Aanmelden is niet nodig.

leeskring

leeskring

leeskring

leeskring

leeskring

LITERAIRE LEESKRING 

Samen met anderen literatuur lezen 
en ingaan op de inhoud, symboliek of 
de bedoeling van de auteur? Sluit aan 
bij deze leeskring. De leeskring wordt 
begeleid door Carla van Spaendonck, 
Inge van Schie, Mientje Huting en 
Stefan van Dierendonck.

Meld je vooraf aan bij je bibliotheek. 
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HUMAN LIBRARY NIJMEGEN

In de Human Library lees je geen boeken maar mensen. Klopt wat je denkt 
op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid? Onder andere iemand met 
Parkinson, iemand met niet-aangeboren hersenletsel, een genderloos persoon, 
een begrafenisondernemer en een politieagent zitten klaar om jou hun levensverhaal 
te vertellen. Durf jij met hen een open gesprek aan te gaan? Naast het lenen van 
levende boeken, kun je deze middag ook enkele lezingen bijwonen gegeven door 
levende boeken. Aanmelden is niet nodig.

 24 NOV
Tijd 13.00 - 17.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

 6 OKT
Tijd 20.00 - 1.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs voorverkoop tot 1 oktober 
leden/studenten/CJP € 7,50 
overige bezoekers € 10,-
Prijs dagverkoop 
leden/studenten/CJP € 10,-
overige bezoekers € 12,50
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Tijd 19.30 - 21.30 uur 
Locatie Bibliotheek Heteren
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20 NOV  26 MRT

27 SEP     29 NOV
14 MRT   23 MEI

Tijd 18.30 - 21.00 uur 
Locatie Bibliotheek Leuth
Prijs € 6,- contant betalen

BOEK & BUFFET 
DE BIEZANTIJN

Sluit aan bij Happie Doen in het 
grandcafé van De Biezantijn. 
Deze avond staat in het teken van 
Nederland Leest met als thema 
'voeding'. Laat je verrassen door 
culinaire en literaire hoogstandjes 
en ontvang gratis het geschenkboek 
van Nederland Leest. Meld je tot 
19 nov aan via biezantijn@obgz.nl.

26 NOV
Tijd 17.30 - 19.00 uur  
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Prijs € 4,- contant betalen

BOEK & BUFFET HETEREN
 
Sluit aan bij deze ongedwongen 
leeskring met een culinair tintje. 
Kookstudio MoltoGusto! serveert 
culinaire gerechtjes in de sfeer van het 
boek dat we lezen. Meld je op tijd aan 
via heteren@obgz.nl dan hoor je direct 
welk boek die avond centraal staat. 
Afrekenen contant aan het einde van 
de avond bij Irma Helfferich van 
Kookstudio MoltoGusto!

leeskring

leeskring

leeskring

event

BOEK & BUFFET LEUTH

Houd je van literatuur en ontmoet je 
graag nieuwe mensen? Samen met 
het Kookhüs uit Leuth organiseren 
we deze literaire avond waarop je 
kunt genieten van een 3-gangen 
diner. Tussen de gangen door 
vertellen mensen over hun favoriete 
boek en dragen zij hieruit voor. 
Meld je vooraf aan bij de bibliotheek 
via leuth@obgz.nl.

BUITEN ZINNEN

Het papieren boek is allang niet meer het 
eindstation van het geschreven woord. Er zijn 
tegenwoordig ontzettend veel teksten die een 
vertaalslag krijgen. Niet alleen van Nederlands 
naar Engels, maar ook van offline naar online of 
van woord naar beeld. Blijft de betekenis van het 
geschreven woord behouden? Verliest dit tijdens 
het proces zijn kracht of voegt het juist iets toe? 
Tijdens buiten zinnen, het festival voor en door 
jongeren georganiseerd in samenwerking met 
Mensen Zeggen Dingen en De Nieuwe Oost, 
ontdekken jongeren welke vertaalslag zij zelf 
kunnen maken.

festivalBOEK & BUFFET
Lekker samen eten en in gesprek over
de mooiste boeken? Dat kan in de 
bibliotheek!

©Martijn Bergsma



23 MRT 

NIJMEEGS BOEKENFEEST
Het Nijmeegs Boekenfeest trapt de Boekenweek traditioneel feestelijk af, rondom het 
thema De moeder de vrouw. Een bruisende avond lang wordt De Vereeniging op zijn 
kop gezet door bekende schrijvers, dichters, muzikanten, dj's, wetenschappers en lezers. 
En natuurlijk gaan we in op de ophef die is ontstaan rondom het thema van dit jaar.

Kijk vanaf februari voor het programma op www.nijmeegsboekenfeest.nl.

Tijd 20.00 - 3.00 uur 
Locatie De Vereeniging
Prijs kijk op 
www.nijmeegsboekenfeest.nl

BOEKENWEEK 

De moeder de vrouw
Met het veelbesproken thema en 
Jan Siebelink als schrijver van het 
Boekenweekgeschenk wordt het 
een verrassende week!

Lezen &
 

literatuur

 9 DEC
Tijd 14.00 - 16.00 uur 

Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

PODIUM VOOR TAALENT 

Kom luisteren naar de verhalen van de Nijmeegse TAALenten! Een jury heeft een selectie 
gemaakt uit alle aanmeldingen. De TAALent-onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen 
die anderen inspireren om te lezen, luisteren of schrijven. De TAALenten ontvangen 
vandaag allemaal deze onderscheiding. 
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talent

 14 DEC
Tijd 20.00 - 22.30 uur

Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 6,-

overige bezoekers € 8,-

UITREIKING NIJMEEGSE LITERATUURPRIJS 
 
Ben jij hét schrijftalent van Nijmegen en omstreken? Dan neem jij op
vrijdag 14 december misschien de Nijmeegse Literatuurprijs in ontvangst. 
Stuur tussen 1 september en 31 oktober je verhalen, gedichten, columns en 
andere teksten in. Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen en nomineert 
er drie. Op 14 december kiezen de jury en het publiek ieder een winnaar. 
Georganiseerd in samenwerking met Op Ruwe Planken, de Gelderlander en
Poëziecentrum Nederland.

Meedoen? Kijk voor meer informatie op www.nijmeegseliteratuurprijs.nl.

talent

Winnaars 2017
© Marcel Krijgsman

MEER ACTIVITEITEN 
IN HET KADER VAN DE
BOEKENWEEK:

•  25 MRT (pag. 19) 
 Auteurs aan het woord   
 Tommy Wieringa 

festival © Studio SchulteSchultz
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DE POËZIEWANDELING

In de binnenstad van Nijmegen bevinden zich bijzondere plekken die dichters in 
de loop der jaren hebben geïnspireerd tot een gedicht. Het Poëziecentrum Nederland 
en voormalig stadsdichter Marijke Hanegraaf, Jan van Avezaath of Meja Spaargaren 
nemen je mee op een ontdekkingstocht. Vertrek vanuit het Poëziecentrum Nederland
in Bibliotheek De Mariënburg.

Meld je aan via poeziecentrum@planet.nl. 

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

VANAF SEP

VAN SEP T/M JAN
Elke 2e zaterdag van de maand
 t/m januari 2019
Tijd 11.00 - 13.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

auteur

STADSDICHTERS  
SPREEKUUR

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

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

Amal Karam 
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ONTMOET DE DICHTER

Elke 2e zaterdag van de maand ben je welkom 
bij Ontmoet de dichter, het programma van het 
Poëziecentrum Nederland waarin elke keer een 
andere dichter centraal staat. In 2006 was 
Menno Wigman de eerste dichter aan tafel. 
Lucienne Stassaert sloot als 128e dichter het 
12e seizoen af.

De dichters worden geïntroduceerd en geïnterviewd 
door Johan Reijmerink of Wim van Til. Zij zorgen 
ervoor dat er ruime interactie is tussen de dichter 
en het publiek. 

Een week eerder, op de 1e zaterdag van de maand, 
bestaat de mogelijkheid om alvast kennis te maken 
met het werk van de gastdichter door aan te 
schuiven bij de workshop waarin haar werk  
wordt besproken.

Nieuwsgierig welke dichter de komende maand te gast is?
Kijk op www.poeziecentrumnederland.nl of loop even binnen. 
Het Poëziecentrum Nederland vind je achter in Bibliotheek De Mariënburg en 
is van maandag tot en met zaterdag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

VANAF SEP
Elke 2e zaterdag van de maand

Tijd 14.00 - 16.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs leden/studenten en 
vrienden van PcN € 7,50 
overige bezoekers € 10,-

Ruth Lasters
 ©

 Koen Broos



NIJMEEGSE POËZIEWEEK
Tom Lanoye

De Vlaamse romancier, theaterauteur, dichter, scenarist en performer 
Tom Lanoye verzorgt het Poëziegeschenk voor de zevende Poëzieweek. 
Het thema is Vrijheid. Lanoye schreef alvast het gedicht Zonder handen, 
zonder tanden, dat tevens het motto wordt van de Poëzieweek. 
Het eerste deel luidt:

Geen woord zo vrij als vrij
Het weert wat men verbiedt
Smetvrij, vetvrij. Kogelvrij
Maar wat is dan ‘gastvrij’?
(Ontdaan van vreemdelingenwaan?)
En vogelvrij: een doel, een straf?
Of een verzuchting op een graf?
Hier ligt hij: Eindelijk vrij.

De Poëzieweek start op donderdag 31 januari 2019 
in Vlaanderen en Nederland met Gedichtendag. Ook worden in Nijmegen de 
gehele week diverse activiteiten georganiseerd. Kijk voor het programma en 
de locaties op www.nijmeegsepoezieweek.nl.

 5 FEB 

Po
ëz

ie
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Poëzie

Tijd 20.00 - 23.00 uur  
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs gratis Tijd 20.00 - 22.00 uur  
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs leden/studenten € 7,50
overige bezoekers € 10,-

Tijd 17.00 - 18.30 uur
Prijs gratis 

 17 OKT

ONBEDERF'LIJK VERS

Tijdens festival Onbederf'lijk Vers struikel je in de 
binnenstad van Nijmegen over de poëzie. In Bibliotheek 
De Mariënburg en op vijf andere locaties laten bekende 
dichters en winnaars van de Onbederf'lijk Vers talent-
wedstrijd hun beste werk horen. Bepaal zelf welke drie 
voordrachtsrondes je niet wilt 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.

Welkom in Poëziecentrum Nederland
www.poeziecentrumnederland.nl • poeziecentrum@planet.nl

met ruim 15.000  
poëziebundels  

elke werkdag  
van 11.00 - 17.00 uur

elke zaterdag  
poëzieactiviteiten

achter in Bibliotheek  
De Mariënburg

Lieke Marsman ©Marcel Krijgsman

INAUGURATIE NIEUWE STADSDICHTER 

Op dinsdagmiddag 5 februari nemen we in Bibliotheek De Mariënburg 
officieel afscheid van stadsdichter Amal Karam en horen we wie zich de 
komende twee jaar stadsdichter van Nijmegen mag noemen.

Tom Lanoye © Arthur Los

festival

festival

auteur
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ontmoeting

VERTEL EENS 

Verhalen heb je in alle soorten en maten en 
sommige zijn ongeschreven. Het is zonde 
wanneer deze nooit verteld worden. 
Ken je nog mooie verhalen van vroeger? 
Deel ze met elkaar. Als je liever luistert; 
wij hebben een heleboel verhalen en lezen 
ze graag aan iedereen voor. Sluit aan en 
drink gezellig een kopje koffie mee.
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lezing

HET EXPRESSIONISME 
VAN KUNSTKRING DE PLOEG

Kunstkring De Ploeg werd in 1918 opgericht door 
jonge Groningse kunstenaars als Jan Wiegers en George Martens. 
Zij zetten zich met expressieve en vernieuwende kunst af tegen de gevestigde 
orde. Inspiratiebronnen waren Vincent van Gogh en Ernst Ludwig Kirchner.  
In samenwerking met Creatief Collectief Elst.

Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.

lezing

PALEIS SOESTDIJK: 
VAN KONINKLIJKE RESIDENTIE 
NAAR MULTIFUNCTIONEEL COMPLEX

Landgoed en Paleis Soestdijk veranderen de komende jaren in een multifunctioneel 
complex. Spreker Ben Verfürden is nauw betrokken bij deze transformatie. 
Zijn lezing reikt van de geschiedenis, gebouwen en interieur, tot het proces van de 
verkoop aan Made by Holland en hun plannen met het complex. 

Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs € 7,-

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs € 7,-

 14 SEP

 9 NOV
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 VAN SEP
T/M JUN

Met uitzondering van feestdagen

Elke 1e woensdag 
van de maand vanaf oktober 

Tijd 10.00 - 11.30 uur 
Locatie Bibliotheek Elst

Elke donderdag
Tijd 15.00 - 16.00 uur 

Locatie Bibliotheek Leuth

Elke woensdag
Tijd 14.00 - 15.00 uur 

Locatie Millingen, 
Gasthuis Sint Jan de Deo

Elke laatste woensdag  
van de maand vanaf oktober

Tijd 10.30 - 12.00 uur 
Locatie Bibliotheek Muntweg

Elke laatste vrijdag 
van de maand 

met uitzondering van 28 dec 
Tijd 10.30 - 12.00 uur 

Locatie Bibliotheek Overasselt

Elke 3e donderdag 
van de maand 

Tijd 11.00 - 12.00 uur 
Locatie de Kloostertuin Weurt  

  
Prijs gratis
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 START 24 JAN

 START 4 OKT
Tijd 10.00 - 12.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 110,-
overige bezoekers € 120,- incl. cursusboek

Tijd 10.00 - 12.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 165,- 
overige bezoekers € 175,-  
incl. cursusboek

cursus 

9-DELIGE CURSUS 
OVER KLASSIEKE MUZIEK

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 Swarte 
van KlankZaak verhalen over componisten, muziek-
werken, musici, instrumenten en nog veel meer. 
Per keer staat er een genre centraal zoals symfonieën, 
concerten en opera's. Er is ook een cursusdag met 
prachtige livemuziek. In het cursusboek kun je alles 
nog eens nalezen.

Meer informatie www.klankzaak.nl of
meld je aan via jeroen@klankzaak.nl.

 11 OKT
Tijd 19.00 - 21.30 uur

Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

festival

QLEURIG

Rond Coming Out Dag organiseert de bibliotheek de tweede editie van Qleurig. 
Deze kleurrijke avond staat dit jaar in het teken van DiVERSiteit. 
Qleurig is een bonte mix van kunstuitingen: naast dichters en de vloggers Linda de Munck 
en Hjalmar zijn er levende boeken en theaterscènes door MindMIX te zien. Ook is er een 
Vliegensvlugge Verteller en natuurlijk muziek en dans. Presentatie door Heidi Koren.

Kijk voor meer informatie op www.obgz.nl/agenda of het Facebook-event 'Qleurig'.

Qleurig wordt mogelijk gemaakt door: COC Nijmegen, GGD Gelderland Zuid, 
Gemeente Nijmegen en Bibliotheek Gelderland Zuid.

cursus 

6-DELIGE CURSUS: 
DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE COMPONIST

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 ochtenden maakt muziekdeskundige Jeroen Swarte je aan de hand van klassieke muziek 
wegwijs in de taal die we allemaal kennen: muziek. Deze cursus is inclusief werkboek. 

Meer informatie www.klankzaak.nl of meld je aan via jeroen@klankzaak.nl.

 10 APR
Tijd 20.00 - 22.00 uur 

Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 5,- 

overige bezoekers € 7,50

lezing

DE JOHANNES-PASSION ONTRAFELD

Bij de mateloze populariteit van de Matthäus stond de 
Johannes-Passion altijd wat in de schaduw. Heel terecht 
komt daar de laatste jaren verandering in, en krijgt ook 
dit meesterwerk van Bach de aandacht die het verdient. 
De ‘Johannes’ is anders: feller, gedurfder en met enorme 
emotionele contrasten. Reden genoeg om ook deze 
compositie door Jeroen Swarte van de KlankZaak 
eens uitgebreid te 
laten ontrafelen. Op 10 april wordt in Bibliotheek 

Huissen om 14.00 uur de Matthäus- 
Passion ontrafeld (pag 53).
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MONTEVERDI'S 
LEVEN EN WERK

De eerste echte opera was van de hand 
van Claudio Monteverdi (1567 - 1643), 
evenals talloze missen en andere 
vocale werken die de overgang van de 
kerkelijke renaissance naar de meer 
wereldlijke barok kenmerken.

Monteverdi’s leven: 7 februari
Monteverdi’s werk: 14 februari

Meer informatie www.klankzaak.nl.
Meld je aan via jeroen@klankzaak.nl.

MAHLERS 
LEVEN EN WERK

Gustav Mahler (1860 - 1911):
"Ik dirigeer om te leven, en ik leef 
om te componeren". 
Mahler componeerde vrijwel uit- 
sluitend voor orkesten: romantische 
symfonieën en liederen waarin hij 
zichzelf én de kosmos uitdrukte.

Mahlers leven: 11 april
Mahlers werk: 18 april

Meer informatie www.klankzaak.nl.
Meld je aan via jeroen@klankzaak.nl.

HAYDNS 
LEVEN EN WERK

Joseph Haydn (1732 - 1809) was de 
'vader' van de symfonie en van het 
strijkkwartet en mentor van Mozart. 
Haydn leidde een lang en vruchtbaar 
leven, van de nadagen van de barok 
tot aan het begin van de romantiek.

Haydns leven: 14 maart 
Haydns werk: 21 maart

Meer informatie www.klankzaak.nl.
Meld je aan via jeroen@klankzaak.nl.

STRAVINSKY'S 
LEVEN EN WERK

Igor Stravinsky (1882 - 1971) was een
modernist in hart en nieren. 
Met het ballet ‘Le Sacre du Printemps’ 
veroorzaakte hij een rel, maar ook al 
zijn andere composities waren 
volstrekt uniek, en van enorme 
invloed op de hele 20e eeuw.

Stravinsky's leven: 16 mei
Stravinsky's werk: 23 mei

Meer informatie www.klankzaak.nl.
Meld je aan via jeroen@klankzaak.nl.

 14 MRT  21 MRT
 16 MEI  23 MEI

 7 FEB  14 FEB
 11 APR  18 APR

Tijd 19.00 - 21.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs één tweeluikje 
leden/studenten € 24,50 
overige bezoekers € 29,50 
Passe-partout leden/studenten € 73,50 
overige bezoekers € 88,50

TWEELUIKJES: COMPONISTEN

In deze serie staan vier componisten centraal: Monteverdi, 
Haydn, Mahler en Stravinsky. Muziekdeskundige Jeroen Swarte 
schetst in twee avonden per componist een levendig portret: 
één avond over het leven, één avond over de composities. 
Daardoor ontstaat een beeld van deze vier grote kunstenaars, 
maar ook van hun tijd, en het belang van hun werk in de 
geschiedenis. In samenwerking met de KlankZaak.

lezingen

Igor Stravinsky
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Tijd 20.30 - 1.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs voorverkoop
Passe-partout € 13,-

Passe-partout incl. nachtfeest € 18,-
Prijs dagverkoop

Passe-partout € 16,-
Passe-partout incl. nachtfeest € 21,-

festival 

NIJMEEGSE KUNSTNACHT

Tijdens de Nijmeegse Kunstnacht neemt muziekfestival  
Music Meeting haar intrek in Bibliotheek De Mariënburg. 
Dwaal door het gebouw en kom onderweg de mooiste  
ear-openers tegen. Luister zoals je nog nooit geluisterd hebt 
naar verhalen die bijten, schuren en broeien. Een luister- 
ervaring die je meevoert op klanken die je niet eerder hoorde.

Kijk voor meer informatie op 
www.nijmeegsekunstnacht.nl.

 22 SEP

Tijd 14.00 - 16.30 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs gratis
lezing 

MUZIEKWANDELING

Wist je dat Pink Floyd eind jaren zestig in Nijmegen optrad? 
En The Police en Frank Black? Waar woonde Nina Simone jarenlang in de Waalstad en
waar werd er ooit jazz gespeeld? Tijdens een wandeling langs de bijzondere muzikale  
plekken in Nijmegen krijg je antwoord op bovenstaande en vele andere vragen.  
Erik Nijsten en Edwin Niemantsverdriet  
van Follow the Music zijn deze middag 
je reisleiders. In Bibliotheek De Mariënburg  
vind je een speciale Nijmeegse collectie op  
de muziekafdeling.

Meld je aan via hvdl@obgz.nl. 

Cu
ltu

ur
 

&
 m

uz
ie

k  22 SEP Kennis &
 

inform
atie

23 OKT

12 FEB

LET'S TALK ABOUT… 
PUBERS

Hoeveel ruimte moet je jouw puber 
geven? Je wilt niet dat je kind in zeven 
sloten tegelijk loopt. Maar als je te 
beschermend bent, leert een kind  
ook niks. Tijdens 'Let's talk about…' 
komen onderwerpen langs die alle 
opvoeders zullen herkennen. 
Het gaat over vasthouden of loslaten. 
Young Adult boek Honderd uur nacht 
van Anna Woltz staat centraal. 
Daarnaast is er een wetenschapper te 
gast die onderzoek doet naar het 
puberbrein: Jiska Peper.

LET'S TALK ABOUT… 
SEXTING

Hoe maak je als ouder lastige 
jongerenthema’s bespreekbaar? 
Vanavond gaan we in op het 
fenomeen sexting, jongeren die 
elkaar willen verleiden door seksueel 
getinte foto’s of filmpjes te sturen. 
Wanneer behoort dit tot normaal 
experimenteergedrag en wanneer 
verliest het zijn onschuld? 
De impact kan enorm zijn als filmpjes 
gedeeld worden. Deze avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met 
de politie en GGD Gelderland Zuid. 
Ook gebruiken we fragmenten uit 
het boek Onder mijn huid van 
Marlies Slegers.
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Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs leden/studenten € 5,- 
overige bezoekers €7,50

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs leden/studenten € 5,- 
overige bezoekers € 7,50

lezing

lezing
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JOKE HERMSEN

Schrijfster en filosofe Joke Hermsen vertelt ons tijdens 
haar lezing hoe de laatste eeuw melancholie plaats heeft 
gemaakt voor depressie. Melancholie werd daardoor iets 
voor de literatuur, muziek en schilderkunst, terwijl er een 
depressie-epidemie is ontstaan in ons dagelijkse leven. 
Hermsen komt naar Nijmegen in het kader van de 
Dag van de Kwaliteit, op uitnodiging van De Kentering 
en Bibliotheek Gelderland Zuid. Tijdens deze lezing willen 
we een breed publiek informeren over de psychische 
kwetsbaarheid van mensen.

Tijd 20.00 - 22.00 uur 
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs leden/studenten € 2,- 
overige bezoekers € 3,-

 14 NOV
lezing

ROBOTS IN DE BIEB

Robots krijgen een steeds grotere rol in 
onze maatschappij. Wil jij kennismaken 
met onze robots Robin en Bibi? 
Kom dan naar de bibliotheek voor 
een meet & greet. 

workshop

21 NOV
Tijd 14.00 - 16.00 uur 

Locatie Bibliotheek Muntweg
Prijs gratis

Robot Robin ©M. van Esbroek

Joke Hermsen ©Koos Breukel

UNIVERSITEIT 
VAN BEEK

12 SEP | VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN
Dries van Agt - oud-premier
20.00 - 21.30 uur 
Bibliotheek Beek-Ubbergen
Dries van Agt was in de jaren tachtig van  
de vorige eeuw premier van Nederland.  
Hij staat bekend als een begenadigd 
verteller met bijzonder taalgebruik.  
Zijn lezing behandelt de geschiedenis van 
het Palestijns-Israëlisch conflict. Door het 
gecompliceerde karakter hiervan, lijkt de 
oplossing verder weg dan ooit.

7 NOV | TUSSEN FEIT EN FICTIE
Johan Faber - auteur
20.00 - 21.30 uur
Bibliotheek Beek-Ubbergen
Hoe gebruikt een romanschrijver actuele 
of historische gebeurtenissen in zijn werk? 
De nieuwste roman van schrijver Johan 
Faber, De eenzame piloot (april 2018), is 
geïnspireerd op het verhaal van Mathias 
Rust, die in 1987 met een Cessna bij het 

Rode Plein in 
Moskou landde. 
Faber gaat aan de 
hand van zijn eigen 
werk in op het 
grijze gebied tussen 
fictie en non-fictie.

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/universiteiten.

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

 VANAF 12 SEP
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colleges
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8 NOV | ENZYMEN IN JE ETEN
Mariëtte Uijen -  
voedingsmiddelentechnoloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Ken je de term 'enzymen' van de tandpasta-
reclame, maar weet je niet wat het zijn? 
Zonder enzymen zouden we geen brood 
hebben, geen bier, geen wijn. Voor een 
goede gezondheid kunnen we niet zonder. 
Maar hoe worden ze gebruikt in de 
voedingsmiddelentechnologie?

14 FEB | HET REALISME VAN 
KENNE GRÉGOIRE
Jos Schoots - kunstliefhebber
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Kenne Grégoire is bekend van zijn portret 
van koning Willem-Alexander in de 
Oranjegalerij in Kampen. Zijn werk behoort 
tot de stroming van het realisme, maar 
bezit vervreemdende, verrassende elemen-
ten. Kunstliefhebber Jos Schoots laat het 
werk zien. De schilder zelf is ook aanwezig.

14 MRT | HET ONTSTAAN VAN 
PSYCHISCHE STOORNISSEN
Jacques van Hoof - zenuwarts en 
voormalig opleider van psychiaters
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Wanneer je een been breekt, weet iedereen 
wat er aan de hand is en wat je wel of niet 
kunt. Bij een psychische stoornis is dit niet 
zo. Zelfs psychologen en psychiaters tasten 
vaak in het duister wat betreft de oorzaak 
en behandeling van aandoeningen als 
schizofrenie of borderline.

Kennis &
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13 MRT | VAN BURN-OUT NAAR LEEF NU 
Evert van de Ven - lifecoach
20.00 - 21.30 uur 
Bibliotheek Beek-Ubbergen
Heb jij het drukker dan ooit met je gezin, 
je werk, je hobby’s? 
Ben je vaak haantje de voorste of leef je 
al jaren als een kip zonder kop? 
Hoe krijg je een andere leefwijze voor 
elkaar? Kijk eens in de spiegel van je 
leven met deze inzichtgevende, 
interactieve lezing. 

13 SEP | HET CONFLICT TUSSEN  
DARWIN EN DE KERK
Han Blok - bioloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Aan de hand van prachtige illustraties 
vertelt bioloog Han Blok het verhaal van 
de evolutie van de mens, van oermens 
tot moderne stedeling. Hoe kwam deze 
bijzondere evolutie tot stand, en hoe kwam 
het scheppingsverhaal steeds in conflict 
met de tijdsgebonden opvattingen over 
God en religie?

11 OKT | HERSENONDERZOEK: VAN 
SCIENCE FICTION TOT REALITEIT
Nael Nadif Kasri - 
onderzoeksleider genetica 
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Iedereen weet tegenwoordig wat hersen-
aandoeningen als autisme of Alzheimer 
teweeg kunnen brengen. Maar niemand 
weet nog waar deze ziektes door veroor-
zaakt worden of hoe we ze kunnen 
behandelen. Geneticus Nael Nadif Kasri 
vertelt over revolutionair hersenonderzoek.

UNIVERSITEIT 
VAN BEUNINGEN

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

 VANAF 13 SEP
colleges



UNIVERSITEIT VAN GROESBEEK

25 OKT | HET GROESBEEKS DIALECT
Theo Giesbers - deskundige
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Groesbeek
Theo Giesbers is een echte kenner op het 
gebied van het Groesbeeks dialect. Tijdens 
deze lezing toont hij aan dat het Groesbeeks 
eigenlijk een taal genoemd mag worden, 
want het bevat bijvoorbeeld veel Oud- en 
Middelnederlandse woorden die in het ABN 
verdwenen zijn.

20 MRT | FOTOLEZING: LANG LEVE DE LENTE
Helma Groenen - fotograaf en bioloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Groesbeek
Natuurfotograaf en bioloog Helma 
Groenen bracht de eerste 25 jaar van haar 
leven door aan de rand van het natuur- 
reservaat 'De Bruuk'. Tijdens deze lezing 
vertelt Helma aan de hand van haar foto’s 
over het losbarsten van de natuur in de 
lente. Ze sluit af met een vogelquiz met 
beeld en geluid om kennis te testen of op  
te doen. 

Prijs leden/studenten € 2,50 
overige bezoekers € 4,-
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11 APR | EEN EINDE AAN FOSSIELE ENERGIE
Hans Meek - bioloog en auteur Ecologica 
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Onze moderne welvaart hangt af van 
gebruik van fossiele energie (kolen, 
aardolie, aardgas). Als deze opraakt, 
komen voedselvoorziening, beschikbaar-
heid van drinkwater en ziektebestrijding 
van miljarden mensen in gevaar. 
Welke mogelijkheden hebben we om 
hier mee om te gaan?

9 MEI | GESCHIEDENIS VAN HET 
MAAS-WAALKANAAL
Eef van Hout - historisch onderzoeker
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
In 1927 is het Maas- Waalkanaal officieel 
geopend voor de scheepvaart. Eef van Hout 
weet alles over de totstandkoming, 
onteigeningen en verbouwingen van deze 
verbinding tussen twee van onze grootste 
rivieren. Het ongeluk bij Grave in 2016 en 
de gevolgen daarvan komen ook aan bod. 

13 JUN | LEEFSTIJL: HET BESTE ALTERNATIEF 
VOOR MEDICIJNEN
Frank Verkuylen - leefstijlcoach
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Veel welvaartsziektes kun je voorkomen 
door gezond te leven. Mag je dan nooit 
meer friet eten? Moet je gaan sporten? 
Hoe gevaarlijk is je dagelijkse wijntje?
Het valt in de praktijk nog niet mee om 
je een gezondere leefstijl aan te meten. 
Beweging, voeding en slaap zijn in ieder 
geval belangrijke factoren. Leefstijlcoach 
Frank Verkuylen gaat hier vanavond dieper 
op in.
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Theo Giesbers
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UNIVERSITEIT 
VAN LINGEWAARD
17 OKT | NAAR DE OPERA
Mathieu Gielen - operaliefhebber
14.00 - 15.30 uur | Bibliotheek Huissen
La traviata, Nabucco, La bohème, Tosca, 
Madame Butterfly, Turandot, de lijst van 
prachtige opera's is lang. Opera is totaal- 
theater 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.

7 NOV | DRIELUIK SPINOZA DEEL 1:  
DE GRONDSLAGEN VAN ZIJN DENKEN
Herm Gerits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Bemmel
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.

14 NOV | DRIELUIK SPINOZA DEEL 2:  
ZIJN VISIE OP DE MENS
Herm Gerits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Bemmel
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 Gerits beschrijft de 
verschillen van beide filosofen in hun visie 
op de mens. 

21 NOV | DRIELUIK SPINOZA DEEL 3: 
DE BASIS EN DE ORGANISATIE 
VAN DE STAAT 
Herm Gerits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Bemmel
Thomas Hobbes had veel invloed op 
Spinoza. Maar Herm Gerits 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.
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12 DEC | BIER BROUWEN, BIER PROEVEN  
EN BIERBUIKEN
Ruud Vos - bierliefhebber en -brouwer
14.00 - 15.30 uur | Bibliotheek Huissen
Bier is een eeuwenoud natuur- en cultuur-
product. Over bier valt veel te zeggen en 
dat doet Ruud Vos uit Bemmel. Hij is lid 
van de bierconsumentenvereniging PINT 
en al meer dan 20 jaar lid van Triple-W, 
een vereniging van bierbrouwers.

20 FEB | 'MYTHEN EN WONDER- 
GEBOORTEN: VERHALEN OVER  
AANGEBOREN AFWIJKINGEN'
Dr. Joop van der Straaten - arts en anatoom
Noud Bles - schrijver en dichter
14.00 - 16.00 uur | Bibliotheek Huissen
Het komt gelukkig weinig voor, maar de 
geboorte van een kind met een ernstige 
aangeboren afwijking is een emotionele 
klap voor die ermee te maken krijgt. De kijk 
op aangeboren afwijkingen en de verhalen 
hierover zijn in de loop van de tijd veran-
derd. Dr. Joop van der Straaten en Noud Bles 
hebben de geschiedenis van deze verhalen 
beschreven in een klein, mooi geïllustreerd 

boekje. Zij geven in deze lezing een beeld 
hiervan. 

13 MRT | GRAFISCH KUNSTENAAR:
HENDRIK WERKMAN
Ellen Baptist en Anja Bourgondiën 
- bestuursleden Stichting LingeW'art 
en grafisch kunstenaars
14.00 - 15.30 uur | Bibliotheek Huissen
Hendrik Werkman was grafisch kunstenaar 
in de tijd van WOII. Hoe veranderde zijn 
leven in crisistijd? Hoe werkte hij? 
Wat bracht hij ons? Een inspirerende 
middag, waarbij ook het ontstaan van 
typografie aan de orde komt.

10 APR | DE MATTHÄUS-PASSION  
ONTRAFELD: LUISTERLEZING
Stan de Kort - muziekliefhebber
14.00 - 16.00 uur | Bibliotheek Huissen
De muziek van de Matthäus-Passion is al 
prachtig en aangrijpend, maar Bach wist 
daar als geen ander diepere betekenissen  
in te vlechten. Stan de Kort wijst je op  
extra lagen in de muziek, de symboliek,  
het geloof en de uitvoeringskunst.  
De Matthäus-Passion zal nooit meer 
hetzelfde klinken.

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

 VANAF 17 OKT
colleges

Op 10 april wordt in 
Bibliotheek De Mariënburg 
om 20.00 uur de
Johannes-Passion ontrafeld
(pag 40)
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Prijs leden/studenten € 2,50 
overige bezoekers € 4,- 

UNIVERSITEIT VAN MALDEN

 VANAF 18 SEP

18 SEP | DE SLAG OM DE MOOKERHEIDE
Theo Brunschot - voorzitter 
stichting Huys te Moock
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
In 2018 is het 450 jaar geleden dat de 
Tachtigjarige Oorlog uitbrak. Het eerste 
treffen tussen Willem van Oranje en het 
Spaanse leger was bij het Groningse 
plaatsje Heiligerlee. Dat leek toen nog 
allemaal ver weg van onze regio, maar het 
zou niet lang duren of ook hier brak de 
strijd los. Wat heeft 80 jaar oorlog voor deze 
streek betekend?

16 OKT | BOUWEN IN DE MIDDELEEUWEN
Koos Willemse - chemicus en liefhebber
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Vraag je je bij een bezoek aan een oude 
kerk ook wel eens af hoe ze dat voor elkaar 
hebben gekregen? Hoe konden ze in de 
middeleeuwen bijvoorbeeld gewelven 

15 JAN | REIS DOOR JE BREIN
Dylan Henssen - 
hersenwetenschapper en arts
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden  
Op dit moment is het een wijdverbreide 
opvatting dat het menselijk brein het 
orgaan is dat ons denken, ons handelen en 
onze emoties aanstuurt. Ondanks het feit 
dat we al veel te weten zijn gekomen over 
de bouw en functie van onze hersenen, 
blijven veel vragen onbeantwoord. Hoe zit 
het brein precies in elkaar? En wat gaat er 
mis bij het ontstaan van hersenziekten?

maken? Hadden ze hijskranen, of steigers? 
Koos Willemse vertelt over wat er komt 
kijken bij de bouw van een middeleeuwse 
kathedraal. 

20 NOV | HET GEBEDENBOEK VAN MARIA 
VAN GELRE
Trix Willemse - taalwetenschapper en 
docente kunstgeschiedenis
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Een hoogtepunt in de boekproductie uit 
de Noordelijke Nederlanden, is het 
gebedenboek van Maria van Gelre uit 
1415. Het boek bestaat uit meer dan 
900 bladzijden, met zo’n honderd kleine 
illustraties. In de lezing belicht kunst-
historica Trix Willemse een aantal van  
deze miniaturen.

Vanaf 
13 oktober 2018 
is in Museum
Het Valkhof
een veertigtal
bladen te zien 
uit het gebeden-
boek, evenals 
vele andere 
objecten  
uit die tijd.

19 FEB | EXPEDITIE NAAR SPITSBERGEN
Berend Voslamber - expeditielid
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden  
Wilde je ook altijd al eens ijsberen kijken? 
In augustus 2015 was Berend Voslamber lid 
van de grote SEES onderzoeksexpeditie naar 
Spitsbergen. Belangrijkste onderwerp van 
onderzoek was de relatie tussen mens en 
klimaatverandering. Aan de hand van foto’s 
vertelt Berend over zijn reis en het onderzoek.

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

VAN MUNTWEG

 VANAF 24 OKT

24 OKT | DE VERLICHTING: EEN TWEELUIK (1)
Herm Gerits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Tussen de middeleeuwen en de romantiek 
bevindt zich de periode van de verlichting 
(16e en 17e eeuw). In dit tijdperk verandert 
West-Europa fundamenteel. In deel één van 
dit tweeluik over de verlichting gaat 
cultuurwetenschapper Herm Gerits in op 
de economische, politieke en maatschappe-
lijke ontwikkelingen in deze tijd.

31 OKT | DE VERLICHTING: EEN TWEELUIK (2)
Herm Gerits - cultuurwetenschapper
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Wat is waarheid? Wat is de reikwijdte 
van kennis? Op de tweede avond over de 
verlichting (16e en 17e eeuw) behandelt 
cultuurwetenschapper Gerits het 
filosofische gezicht van dit historische 
tijdperk. Aan de orde komen onder andere 
Hobbes, Spinoza, Locke en Rousseau.

colleges

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

UNIVERSITEIT VAN OVERBETUWE

 VANAF 19 SEP

19 SEP | EEN EINDE AAN FOSSIELE ENERGIE
Hans Meek - bioloog en auteur Ecologica 
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Zetten
Onze moderne welvaart hangt af van het 
gebruik van fossiele energie. Als deze 
opraakt, komen voedselvoorziening, 
beschikbaarheid van drinkwater en 
ziektebestrijding van miljarden mensen 
in gevaar. Welke mogelijkheden hebben 
we om hier mee om te gaan?

25 OKT | TWEELUIK EINSTEIN DEEL 1
Ir. Arno Krielen - Einsteinkenner 
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
Iedereen heeft de naam Einstein wel eens 
gehoord maar waar is deze man zo bekend 
door geworden? In twee lezingen gaat Arno 
Krielen in op het leven en werk van een van 
de grootste natuurkundigen die de wereld 
ooit heeft gekend. In deel één leer je hoe je 
jong kunt blijven door met hoge snelheid te 
reizen. 

01 NOV | TWEELUIK EINSTEIN DEEL 2
Ir. Arno Krielen - Einsteinkenner 
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
In deel twee van het tweeluik over Albert 
Einstein maken we kennis met de bizarre 
wereld van deeltjes en golven. Hoe hebben 
de ideeën van Einstein en zijn collega’s er 

21 NOV | SIBILLEN IN DE KATHEDRAAL  
VAN SIENA
Nathalie Mantel - kunsthistorica 
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Waarzeggers die in extase de toekomst 
voorspellen verwacht je niet in een katholieke 
kerk. Maar in de beroemde kathedraal van 
Siena kun je ze vinden. Afgebeeld op de 
marmeren vloer: tien sibillen uit de klassieke 
oudheid. Vrouwen die onder invloed van 
geestverruimende middelen de toekomst 
voorspelden. Wat doen ze in de kathedraal? 

13 FEB | HET BOMBARDEMENT OP NIJMEGEN
Bart Janssen - auteur De pijn die blijft 
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Op vrijdag 22 februari 2019 is het 75 jaar 
geleden dat per vergissing bommen vielen op 
Nijmegen. Het bombardement in 1944 kostte 
bijna achthonderd mensen het leven en vele 
duizenden raakten gewond. Bart Janssen 
interviewde honderden nabestaanden van 
deze slachtoffers. In dit college vertelt hij over 
deze dramatische herinneringen.

destijds voor gezorgd dat we nu gebruik 
kunnen maken van computers en mobiele 
telefoons? En wat had Einstein te maken 
met de ontwikkeling van de atoombom?

15 NOV | FRANKENSTEINFOOD:
OVER VOEDSELVEILIGHEID
Dr. Ir. Ralf Hartemink - 
Wageningen University
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Heteren
Als je gezond bezig bent, eet je alleen 
voedsel zonder E-nummers, allergenen, 
pesticiden en andere boosdoeners. Je hebt 
er een dagtaak aan om alle ingrediënten te 
bestuderen in de supermarkt. Welke stoffen 
zitten er eigenlijk in ons eten en moeten we 
ons daar zorgen over maken? De feiten over 
ons voedsel.

13 MRT | VROUWELIJKE COMPONISTEN
Noud Bles - schrijver en dichter
Sebastiaan Oosthout - concertpianist
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
"Zij speelt als een man", schreef een 
tijdgenoot over Fanny Hensel-Mendels-
sohn. Deze vrouwelijke componist schreef 
meer dan 460 werken voor de piano en toch 
hebben weinig mensen van haar gehoord. 
Auteur Noud Bles vertelt vanavond over het 
lot van vrouwelijke componisten en pianist 
Sebastiaan Oosthout speelt hun werken.

17 APR | KLIMAATVERANDERING:  
HOE ZIT DAT?
Mark van Heck - geograaf
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Enorme regenbuien, hete dagen in de lente. 
Dat ons klimaat verandert, merken we 
allemaal. Is dat onze eigen schuld of zijn er 
ook andere oorzaken aan te wijzen? 
Wat kunnen we verwachten in de toekomst 
en hoe bereiden we ons daarop voor? 
Mark van Heck schreef diverse educatieve 
boeken over dit onderwerp. 
Een interactieve bijeenkomst.
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Hulp nodig bij de Nederlandse taal of op  
digitaal gebied? De bibliotheek helpt je graag verder. 
Kom langs voor de brochure of kijk op www.obgz.nl. 

HULP BIJ 
NEDERLANDSE 
TAAL
2018 - 2019

"Leuk om mensen te ontmoeten  

en samen de taal te oefenen”

Draai om  

voor Digitaal 
op weg

DE BIBLIOTHEEK HELPT JE DIGITAAL  OP WEG
2018 - 2019

"Ik wil meer kunnen met mijn computer, tablet en smartphone”

Draai om voor Hulp bij taal
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12 DEC | DE ROL VAN VOEDING BIJ KANKER
Prof. Dr. Ir. Ellen Kampman - hoogleraar 
kanker en voeding
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Zetten
Kan bepaalde voeding helpen bij het 
voorkomen van kanker? Als je eenmaal ziek 
bent, zijn er dan voedingsmiddelen 
waarmee je je leven kunt verlengen of 
verbeteren? In deze lezing geeft Ellen 
Kampman een overzicht van de rol van 
voeding en leefstijl bij deze ziekte.

13 FEB | HET CONFLICT TUSSEN 
DARWIN EN DE KERK
Han Blok - bioloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Zetten
Aan de hand van prachtige illustraties 
vertelt bioloog Han Blok het verhaal van 
de evolutie van de mens, van oermens tot 
moderne stedeling. Hoe kwam deze 
bijzondere evolutie tot stand, en hoe kwam 
het scheppingsverhaal steeds in conflict 
met de tijdsgebonden opvattingen over 
God en religie?

7 MRT | HELDEN UIT DE OUDHEID
Paul Groos - classicus
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
Achilles, Odysseus, Theseus; wie kent ze 
niet? Deze helden uit de klassieke mytho-
logie vormen het voorbeeld voor helden in 
de moderne tijd. Classicus Paul Groos laat 
zien hoe heldenverhalen sterk op elkaar 
lijken. Zelfs moderne superhelden komen 
aan de orde. 

11 APR | TUSSEN FEIT EN FICTIE
Johan Faber - auteur 
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Heteren
Hoe gebruikt een romanschrijver actuele 
of historische gebeurtenissen in zijn werk? 
De nieuwste roman van schrijver Johan 
Faber, De eenzame piloot (april 2018), is 
geïnspireerd op het verhaal van Mathias 
Rust, die in 1987 met een Cessna bij het 
Rode Plein in Moskou landde. Faber gaat 
aan de hand van zijn eigen werk in op het 
grijze gebied tussen feit en fictie.

Darwin
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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.

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

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

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

Doornenburg 
Ontmoetingscentrum Doornenburg
Kerkstraat 3
6686 BS Doornenburg
E doornenburg@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

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 
Dorpshuis de Tichel
Kolkweg 5-A
6685 BC Haalderen
E haalderen@obgz.nl

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

Heteren 
Brede school de Vogeltuin
Flessestraat 13
6666 CK Heteren
E  heteren@obgz.nl
 
Huissen
't Convent 
Langekerkstraat 4 
6851 BN Huissen
E  huissen@obgz.nl 

Kekerdom 
Kulturhus Kekerdom
Schoolstraat 7
6579 AN Kekerdom
E  kekerdom@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

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
 
Ooij
Dorpshuis De Sprong
Prins Bernardstraat 3
6576 BB Ooij
E  ooij@obgz.nl
 
Oosterhout - De Klif
Voorzieningenhart De Klif
Pijlpuntstraat 1
6515 DJ Nijmegen
E  oosterhout@obgz.nl
 
Overasselt
Verenigingsgebouw Overasselt
Willem Alexanderstraat 1
6611 CE Overasselt
E  overasselt@obgz.nl
 
Zetten
Schweitzerpark 2-A
6671 BR Zetten
E  zetten@obgz.nl
 
Zwanenveld
Zwanenveld 90-98
6538 SC Nijmegen
E  zwanenveld@obgz.nl
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