PROGRAMMA
S E P T E M B E R

2 0 1 9 T/M

J U N I

2020

VOLWASSENEN

Angeren • Beek-Ubbergen • Bemmel • Beuningen • Doornenburg • Elst • Ewijk
Gendt • Groesbeek • Haalderen • Heteren • Huissen • Kekerdom • Lent • Leuth
Malden • Millingen aan de Rijn • Nijmegen • Ooij • Oosterhout • Overasselt • Zetten

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 2019
Ontwerp en vormgeving: JIP Concept & Creatie, Vierlingsbeek
Illustratie covers: Emma Ringelding
Redactie: afdeling Marketing & Communicatie, Bibliotheek Gelderland Zuid
024 - 327 49 11 • info@obgz.nl • www.obgz.nl
Informeer in de bibliotheek naar de kaartverkoop of koop je kaartje online
via www.obgz.nl/agenda (tenzij anders vermeld).
Volg ons op:
Bibliotheek Gelderland Zuid
bieb024
Of geef je op voor onze digitale nieuwsbrief via www.obgz.nl/nieuwsbrief.

"	 INSPIREREND,
UITDAGEND EN ZEER
DIVERS "
Zo zou ik het programma 2019-2020 van de Bibliotheek Gelderland Zuid
omschrijven. Van september tot en met juni kun je op verschillende locaties
zeer uiteenlopende activiteiten bijwonen. Van lezingen van lokale experts
over kunst, natuur en geschiedenis, tot literaire festivals, culinaire leeskringen
of demonstraties van digitale technieken als Virtual Reality, greenscreens,
3D-printen en robots.
Op zoek naar leestips? In dit programmaboekje vind je bij diverse activiteiten
verrassende boekentips, waaronder enkele van bekende schrijvers. Voor nog
meer leesinspiratie kun je terecht op onze website: www.obgz.nl/leestips.
Mijn persoonlijke leestip is het boek Max, Mischa en het Tet-Offensief van
Johan Harstad. Het indrukwekkende levensverhaal van de Noor Max Hansen.
Zelfs de dapperste lezer bijt zich in eerste instantie stuk op de taaie volzinnen.
Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat hij de Europese Literatuurprijs zeer
terecht heeft ontvangen. Ligt jouw short story, gedicht of toneelstuk al
geduldig op ontdekking te wachten? Stuur hem in en wellicht win je op
13 december de Nijmeegse Literatuurprijs!
Ik wens iedereen geweldige ervaringen toe en weet zeker dat de bibliotheek
daar, met dit programma, een mooi aandeel in kan hebben.
Veel plezier!

Bert Hogemans,
directeur - bestuurder
de Bibliotheek Gelderland Zuid

INHOUD
LEZEN & LITERATUUR
auteurs
•	Auteurs aan het woord 18
- Griet Op de Beeck 18
- Joke Hermsen 19
• Stoere mannen, Sterke verhalen 20
• De avond van de debutanten 21
• Letteren in de stad 21
• Nederland Leest 22

•
•
•
•
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Boek & Buffet Kekerdom 28
Boek & Buffet Millingen 28
Boek & Buffet Leuth 30
Boek & Buffet Groesbeek 30
Leesclub voor de lijst 30

cursussen & workshops

lezingen
• De keuze van… Emile van der Staak 23
• De keuze van… Han van Krieken 24
• De keuze van… Annemarie Haverkamp 24

•
•
•
•
•
•

leeskringen

event

• Speeddate-avond voor
nieuwe leeskringen 25
• Boekenproeverij 25
• Engelse leeskring Out of Africa 26
•	Informatiebijeenkomst filosofische
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•	Informatiebijeenkomst literaire
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•
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van de componist 44
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festivals
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•
•
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• Studyshare 53
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colleges
•
•
•
•
•
•

Universiteit van Beuningen 54
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Universiteit van Lingewaard 59
Universiteit van Malden 60
Universiteit van Muntweg 62
Universiteit van Overbetuwe 64

Human Library @Martijn Bergsma

• DigiDemo 50+ 50

cursussen

Vestigingen en contactinformatie 67

www.obgz.nl • programma september 2019 • juni 2020

5

KALENDER
GEMEENTE BERG EN DAL
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

wo 11-09-19

Speeddate-avond voor
nieuwe leeskringen

leeskring

Bibliotheek
Groesbeek

PAGINA
25

wo 18-09-19

Universiteit van Berg en Dal:
De geschiedenis van het
Groesbeekse landschap

college

Bibliotheek
Groesbeek

57

di 01-10-19

Universiteit van Berg en Dal:
Paddenstoelen

college

Bibliotheek
Millingen a/d Rijn

57

do 10-10-19

Boek & Buffet Kekerdom

leeskring

Bibliotheek
Kekerdom

28

wo 23-10-19

Universiteit van Berg en Dal:
Babyfotografie

college

Bibliotheek
Beek-Ubbergen

57

zo 03-11-19

Boek & Buffet Millingen

leeskring

Bibliotheek
Millingen a/d Rijn

28

di 19-11-19

Boek & Buffet Leuth

leeskring

Bibliotheek Leuth

30

wo 27-11-19

Universiteit van Berg en Dal:
De notaris over nalatenschap

college

Bibliotheek
Groesbeek

57

di 3-12-2019

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek
Beek-Ubbergen

50

zo 19-01-20

Boek & Buffet Kekerdom

leeskring

Bibliotheek
Kekerdom

28

di 04-02-20

DigiDemo 50+ | Greenscreen

demo

Bibliotheek
Beek-Ubbergen

51

wo 19-02-20

Universiteit van Berg en Dal:
De geschiedenis van het
boerenbedrijf rondom Nijmegen

college

Bibliotheek
Beek-Ubbergen

58

zo 08-03-20

Boek & Buffet Millingen

leeskring

Bibliotheek
Millingen a/d Rijn

28

di 10-03-20

Boek & Buffet Leuth

leeskring

Bibliotheek Leuth

30

di 24-03-20

Universiteit van Berg en Dal:
De natuur ontwaakt

college

Bibliotheek
Millingen a/d Rijn

58

2020
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2020

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

wo 25-03-20

Universiteit van Berg en Dal:
Opvoeden anno nu

college

Bibliotheek
Groesbeek

PAGINA
58

wo 01-04-20

Universiteit van Berg en Dal:
Voedselbos

college

Bibliotheek
Beek-Ubbergen

58

do 02-04-20

Speeddate-avond voor
nieuwe leeskringen

leeskring

Bibliotheek
Groesbeek

25

do 09-04-20

Boek & Buffet Kekerdom

leeskring

Bibliotheek
Kekerdom

28

do 07-05-20

Boek & Buffet Groesbeek

leeskring

Bibliotheek
Groesbeek

30

do 28-05-20

Boek & Buffet Kekerdom

leeskring

Bibliotheek
Kekerdom

28

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina

DATUM

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

PAGINA

Elke woensdag

Vertel eens

ontmoeting

Millingen, Gasthuis
Sint Jan de Deo

43

Elke donderdag

Vertel eens

ontmoeting

Bibliotheek Leuth

43

GEMEENTE BEUNINGEN
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

ma 09-09-19

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek
Beuningen

50

do 12-09-19

Universiteit van Beuningen:
Lokale democratie en
burgerbetrokkenheid

college

Bibliotheek
Beuningen

54

vr 04-10-19

Nationale Voorleeslunch

event

Bibliotheek
Beuningen

34

ma 07-10-19

DigiDemo 50+ | Greenscreen

demo

Bibliotheek
Beuningen

51

do 10-10-19

Universiteit van Beuningen:
Arm en rijk

college

Bibliotheek
Beuningen

54

PAGINA

@Marcel Krijgsman

KALENDER
GEMEENTE BEUNINGEN
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

ma 28-10-19

Informatiebijeenkomst
literaire leeskring

leeskring

Bibliotheek
Beuningen

PAGINA
27

do 14-11-19

Universiteit van Beuningen:
Aborigines, de eerste Australiërs

college

Bibliotheek
Beuningen

55

do 09-01-20

Universiteit van Beuningen:
Van stress naar burn-out en
weer terug

college

Bibliotheek
Beuningen

55

do 13-02-20

Universiteit van Beuningen:
Het conflict tussen Darwin en
de kerk

college

Bibliotheek
Beuningen

55

ma 24-02-20

DigiDemo 50+ | Robots

demo

Bibliotheek
Beuningen

51

do 12-03-20

Universiteit van Beuningen:
Het ontstaan van psychiatrische
stoornissen

college

Bibliotheek
Beuningen

56

do 09-04-20

Universiteit van Beuningen:
De Stevenskerk

college

Bibliotheek
Beuningen

56

do 14-05-20

Universiteit van Beuningen:
Albrecht Dürer, de Da Vinci van
het noorden

college

Bibliotheek
Beuningen

56

do 11-06-20

Universiteit van Beuningen:
Kunstenaar Henk Hage over de
rode draad in zijn werk

college

Bibliotheek
Beuningen

56

2020

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina

DATUM

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

Elke 1 maandag v.d. maand

Vertel eens

ontmoeting

Bibliotheek Beuningen

43

Diverse data (zie website)

Vertel eens

ontmoeting

Bibliotheek Ewijk

43

e
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PAGINA

GEMEENTE HEUMEN
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

di 15-10-19

Universiteit van Malden: Prespa,
een natuurlijke idylle op de Balkan

college

Bibliotheek Malden

PAGINA
60

ma 28-10-19

DigiDemo 50+ | Greenscreen

demo

Bibliotheek Malden

51

ma 11-11-19

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek Malden

50

di 19-11-19

Universiteit van Malden: De
beeldhouwer Jac Maris

college

Bibliotheek Malden

60

wo 15-01-20

Een kinderboek schrijven

workshop

Bibliotheek Malden

33

di 04-02-20

Universiteit van Malden:
Het conflict tussen Darwin
en De Kerk - Deel 1

college

Bibliotheek Malden

61

di 11-02-20

Universiteit van Malden:
Het conflict tussen Darwin
en de kerk - Deel 2

college

Bibliotheek Malden

61

di 18-02-20

DigiDemo 50+ | Robots

demo

Bibliotheek Malden

51

di 03-03-20

Universiteit van Malden: Jan van
Eyck een groot kunstenaar

college

Bibliotheek Malden

61

ma 09-03-20

Informatiebijeenkomst
literaire leeskring

leeskring

Bibliotheek Malden

27

2020

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina

DATUM

ACTIVITEIT

Elke laatste vrijdag v.d. maand Vertel eens

SOORT

LOCATIE

ontmoeting

Bibliotheek Overasselt

PAGINA
43
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KALENDER
GEMEENTE LINGEWAARD
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

wo 25-09-19

Universiteit van Lingewaard:
Natuurlijk gevoelig

college

Bibliotheek Bemmel

PAGINA
59

wo 25-09-19

Engelse leeskring Out of Africa

leeskring

Bibliotheek Huissen

26

di 08-10-19

Informatiebijeenkomst
filosofische leeskring

leeskring

Bibliotheek Bemmel

26

di 22-10-19

Studiekring 50+

studie

Bibliotheek Huissen

52

wo 23-10-19

Duik in een boek

leeskring

Bibliotheek Bemmel

27

do 24-10-19

Duik in een boek

leeskring

Bibliotheek Gendt

27

vr 25-10-19

Studiekring 50+

studie

Bibliotheek Gendt

52

wo 30-10-19

Universiteit van Lingewaard:
Chinese filosofie, deel 1:
Confucianisme

college

Bibliotheek Bemmel

59

wo 06-11-19

Universiteit van Lingewaard:
Chinese filosofie, deel 2: Taoïsme

college

Bibliotheek Bemmel

59

di 07-01-20

DigiDemo 50+ | Greenscreen

demo

Bibliotheek Huissen

51

wo 22-04-20

Universiteit van Lingewaard:
De verlichting: een tweeluik (1)

college

Bibliotheek Bemmel

60

wo 29-04-20

Universiteit van Lingewaard:
De verlichting: een tweeluik (2)

college

Bibliotheek Bemmel

60

ma 11-05-20

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek Bemmel

50

2020
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GEMEENTE NIJMEGEN
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

ma 02-09-19

Speeddate-avond voor
nieuwe leeskringen

leeskring

Bibliotheek
De Mariënburg

PAGINA
25

do 05-09-19

Introductiecursus schrijven

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

31

za 07-09-19

Cursus Babygebaren
voor ouders

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

52

ma 09-09-19

Boekenproeverij

leeskring

Bibliotheek
De Mariënburg

25

di 17-09-19

DigiDemo 50+ | 3D-printen

demo

Bibliotheek
De Biezantijn

50

do 19-09-19

6-delige cursus: Gereedschapskist van de componist

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

44

za 21-09-19

Nijmeegse Kunstnacht

festival

Bibliotheek
De Mariënburg

46

za 28-09-19

Bertemu Molukse
Literaire Middag

event

Bibliotheek
De Mariënburg

34

za 28-09-19

Stadsdichter on tour

auteur

Bibliotheek
De Mariënburg

40

za 05-10-19

Columns schrijven

workshop

Bibliotheek
De Mariënburg

32

zo 06-10-19

Auteurs aan het woord:
Griet op de Beeck

auteur

Bibliotheek
De Mariënburg

18

ma 07-10-19

DigiDemo 50+ | 3D-printen

demo

Bibliotheek
De Mariënburg

50

wo 09-10-19

Onbederf'lijk Vers

festival

Bibliotheek
De Mariënburg

42

do 10-10-19

buiten zinnen: duikt de
kroeg in

festival

Nijmegen, Fuzz

39

vr 11-10-19

Qleurig

festival

Nijmegen,
Thiemeloods

47

vr 11-10-19

buiten zinnen: op het podium

festival

Bibliotheek
De Mariënburg

39
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KALENDER
GEMEENTE NIJMEGEN
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

za 12-10-19

buiten zinnen: klimt in de pen

festival

Bibliotheek
De Mariënburg

39

za 12-10-19

buiten zinnen: blijft logeren

festival

Bibliotheek
De Mariënburg

39

ma 14-10-19

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek
Muntweg

50

ma 21-10-19

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek Hatert

50

do 24-10-19

Informatiebijeenkomst
literaire leeskring

leeskring

Bibliotheek
De Mariënburg

27

vr 25-10-19

Stoere mannen, Sterke
verhalen met Nico Dijkshoorn

auteur

Nijmegen, Brebl

20

za 26-10-19

Stadsdichter on tour

auteur

Bibliotheek
Zwanenveld

40

za 02-11-19

Verhalen vertellen

workshop

Bibliotheek
De Mariënburg

32

ma 04-11-19

DigiDemo 50+ | Robots

demo

Bibliotheek
De Mariënburg

51

vr 15-11-19

DigiDemo 50+ | Robots

demo

Bibliotheek
De Biezantijn

51

vr 15-11-19

Stadsdichter on tour

auteur

Bibliotheek Hatert

40

za 16-11-19

Cursus Babygebaren
voor ouders

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

52

ma 18-11-19

De keuze van...
Emile van der Staak

lezing

Bibliotheek
De Mariënburg

23

za 23-11-19

Human Library Nijmegen

event

Bibliotheek
De Mariënburg

35

za 07-12-19

Autobiografisch schrijven

workshop

Bibliotheek
De Mariënburg

33

di 10-12-19

DigiDemo 50+ | Greenscreen

demo

Bibliotheek
De Biezantijn

51
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PAGINA

2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

wo 11-12-19

Luisterlezing Messiah
van Händel

lezing

Bibliotheek
De Mariënburg

PAGINA
49

do 12-12-19

Stadsdichter on tour

auteur

Bibliotheek
Lent - De Ster

40

vr 13-12-19

Uitreiking Nijmeegse
Literatuurprijs

event

Bibliotheek
De Mariënburg

35

wo 15-01-20

Auteurs aan het woord:
Joke Hermsen

auteur

Bibliotheek
De Mariënburg

19

za 18-01-20

Cursus Babygebaren
voor ouders

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

52

vr 24-01-20

Stadsdichter on tour

auteur

Bibliotheek
Muntweg

40

do 30-01 t/m
wo 05-02-20

Nijmeegse Poëzieweek

festival

Nijmegen

42

za 01-02-20

Columns schrijven

workshop

Bibliotheek
De Mariënburg

32

ma 10-02-20

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek
De Mariënburg

50

ma 10-02-20

De keuze van…
Han van Krieken

lezing

Bibliotheek
De Mariënburg

24

wo 12-02-20

Universiteit van Muntweg:
Het realisme van
Kenne Grégoire

college

Bibliotheek
Muntweg

62

wo 19-02-20

De avond van de debutanten

auteur

Nijmegen,
Dekker v.d. Vegt

21

do 05-03-20

9-delige cursus:
Muzikaal Verhaal

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

45

vr 06-03-20

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek
De Biezantijn

50

za 07-03-20

Verhalen vertellen

workshop

Bibliotheek
De Mariënburg

32

2020
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KALENDER
GEMEENTE NIJMEGEN
2020

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

wo 11-03-20

Universiteit van Muntweg:
Het conflict tussen Darwin
en de kerk - Deel 1

college

Bibliotheek
Muntweg

62

ma 16-03-20

DigiDemo 50+ | Greenscreen

demo

Bibliotheek
De Mariënburg

51

wo 18-03-20

Universiteit van Muntweg:
Het conflict tussen Darwin
en de kerk - Deel 2

college

Bibliotheek
Muntweg

62

za 21-03-20

Cursus Babygebaren
voor ouders

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

52

za 28-03-20

Stadsdichter on tour

auteur

Bibliotheek
De Biezantijn

40

di 31-03-20

Informatiebijeenkomst
literaire leeskring

leeskring

Bibliotheek
Muntweg

27

za 04-04-20

Autobiografisch schrijven

workshop

Bibliotheek
De Mariënburg

33

ma 06-04-20

Boekenproeverij

leeskring

Bibliotheek
De Mariënburg

25

wo 08-04-20

Universiteit van Muntweg:
De Matthäus-Passion ontrafeld

college

Bibliotheek
Muntweg

62

wo 15-04-20

De keuze van...
Annemarie Haverkamp

lezing

Bibliotheek
De Mariënburg

24

za 18-04-20

Stadsdichter on tour

auteur

Bibliotheek
De Mariënburg

40

ma 20-04 t/m
vr 24-04-20

Studyshare

studie

Bibliotheek
De Mariënburg

53

di 28-04 t/m
vr 01-05-20

Studyshare

studie

Bibliotheek
De Mariënburg

53

wo 13-05-20
en
do 14-04-20

Universiteit van Muntweg:
Het verdriet van Nijmegen
1940-1945

college

Bibliotheek
Muntweg

63
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PAGINA

2020

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

za 16-05-20

Cursus Babygebaren
voor ouders

cursus

Bibliotheek
De Mariënburg

PAGINA
52

wo 10-06-20

Universiteit van Muntweg:
Lezing over aangeboren
afwijkingen

college

Bibliotheek
Muntweg

63

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina

DATUM

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

Elke 2 dinsdag van de maand
(vanaf december)

Vertel eens

ontmoeting

Bibliotheek Muntweg

43

Elke 3e dinsdag van de maand

VPRO Tegen- lezing
licht Meet ups

Bibliotheek
De Mariënburg

53

e

PAGINA

GEMEENTE OVERBETUWE
2019

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

vr 27-09-19

Schrijfkring Elst

cursus

Bibliotheek Elst

31

vr 04-10-19

De leefwereld van Rembrandt

lezing

Bibliotheek Elst

48

do 24-10-19

Universiteit van Overbetuwe:
Psychiatrie anno 2019

college

Bibliotheek Elst

64

do 07-11-19

DigiDemo 50+ | Robots

demo

Bibliotheek Elst

51

do 07-11-19

Universiteit van Overbetuwe:
Groene ruimte voor mens en
dier

college

Bibliotheek Elst

64

vr 29-11-19

Tuinen van Monet

lezing

Bibliotheek Elst

48

wo 11-12-19

Universiteit van Overbetuwe:
Voeding en vitaliteit op leeftijd

college

Bibliotheek Zetten

64

PAGINA
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KALENDER
GEMEENTE OVERBETUWE
2020

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

do 16-01-20

DigiDemo 50+ | Greenscreen

demo

Bibliotheek Elst

51

vr 31-01-20

Kunstvervalsing en roofkunst

lezing

Bibliotheek Elst

49

do 19-03-20

DigiDemo 50+ | Virtual Reality

demo

Bibliotheek Elst

50

do 19-03-20

Universiteit van Overbetuwe:
De rol van voeding bij kanker

college

Bibliotheek Elst

65

wo 25-03-20

Universiteit van Overbetuwe:
Kruiswegstaties in
Overbetuwe en Lent

college

Bibliotheek Zetten

65

wo 08-04-20

Universiteit van Overbetuwe:
De schilder Mesdag

college

Bibliotheek Zetten

65

PAGINA

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Kijk voor afwijkende data op de desbetreffende pagina

DATUM

ACTIVITEIT

SOORT

LOCATIE

Elke 1e woensdag v.d. maand

Vertel eens

ontmoeting

Bibliotheek Elst

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.
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PAGINA
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Week van de Alfabetisering
9 t/m 15 september 2019

Tijdens de Week van de Alfabetisering vragen we aandacht
voor laaggeletterdheid. We gaan op pad met tassen vol informatiemateriaal. We vertellen en laten zien wat je in de bieb kunt leren en doen op
het gebied van lezen, taal en digitale vaardigheden. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Wil je hier meer over
weten? Bezoek dan een van onze bibliotheken! Of kijk op www.obgz.
nl/taalvaardig en www.obgz.nl/digitaalvaardig.

Speeddaten met laaggeletterden
Heb je altijd al een keer willen praten met iemand
die moeite heeft met lezen en schrijven? Kom dan
op dinsdag 17 september van 10.00 tot 12.00
uur naar Bibliotheek Beuningen.
Ga in gesprek met mensen die graag over hun
ervaringen vertellen: de taalambassadeurs van
ROC Nijmegen. Loop gewoon eens binnen!

Het Taalcafé in Bibliotheek De Mariënburg bestaat vier jaar!
En dat vieren we graag op woensdag 4 september 2019 van 10.00 tot 12.00 uur
met iedereen die zin heeft in een gezellig praatje. Speciaal tijdens deze Open Dag
kunnen Nederlanders, Hollanders en Kaaskoppen ook meedoen. Praat met de
deelnemers van het Taalcafé en ontmoet de wereld aan je tafel.
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auteur

AUTEURS AAN HET WOORD
Hoe komt een schrijver aan zijn onderwerp? Wat bedoelt hij precies met een verhaal?
De bibliotheek laat auteurs aan het woord om te vertellen over hun geesteskinderen.

6 OKT

GRIET OP DE BEECK
Eind september verschijnt het tweede
deel van de trilogie van de Vlaamse
schrijver Griet Op de Beeck, getiteld
Let op mijn woorden. Het gaat over Lise,
die niet zo goed weet hoe het leven gaat.
Niet als ze vijftien is, maar evenmin als
late twintiger. Een boek over hoe de start
van ons bestaan onontkoombaar het
vervolg bepaalt. Griet zal haar verhaal
doen over haar nieuwste roman en
uiteraard boeken signeren die deze
avond te koop zijn.

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

Griet Op de Beeck
©
Ester Gebuis

REVOLUTIONARY ROAD

op het

NACHTKASTJE
van...

door Richard Yates
"Het is en blijft wonderlijk hoe Richard Yates zo gestaag en prachtig
traag het onvermogen om te leven en lief te hebben beschrijft. Dat is
om van ondersteboven te zijn. Een boek dat de eindeloze complexiteit
der dingen meeslepend en virtuoos weet te beschrijven."
- Griet Op de Beeck
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15 JAN

auteur

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

AUTEURS AAN HET WOORD
JOKE HERMSEN
Zielsverwanten. Ziel en zaligheid. Bezield.
Ons taalgebruik zit vol uitdrukkingen over
de ziel, maar wat verstaan we er nu precies
onder? Schrijver en filosoof Joke Hermsen
gaat vanavond dieper in op deze term.
Ze verbindt hedendaagse interpretaties
van de ziel aan begrippen als innerlijke tijd,
een dieper gelegen zelf en het onbewuste.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Joke Hermsen
©
Koos Breukel

op het

NACHTKASTJE
van...

TRIJP
door Annemarie Bleeker

"Op de voorkant prijkt een schitterende foto van de Schotse
hooglanden, waar de roman zich afspeelt. De roman gaat over de
vierentwintigjarige militair Simon, die heeft deelgenomen aan een
Nederlandse vredesmissie. Na zijn thuiskomst uit oorlogsgebied
krijgt hij te maken met de gevolgen van een posttraumatische
stressstoornis en verliest hij gaandeweg alle grond onder zijn voeten."
- Joke Hermsen
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auteur

STOERE MANNEN,
STERKE VERHALEN

25 OKT
Tijd 20.30 - 23.00 uur
Locatie Nijmegen, Brebl
Prijs leden/studenten € 10,overige bezoekers € 12,50

Nico Dijkshoorn is niet alleen schrijver, dichter
en columnist, maar weet ook als geen ander wat
rock-‘n’-roll is! Het is alweer veel te lang geleden dat
hij met zijn band The Hank Five een avond lang in
Nijmegen speelde. Daarom kon een uitnodiging
van de bibliotheek en het Kids ‘n’ Billies festival niet
uitblijven. Houd je van vuige muziek, omlijst door
mooie anekdotes en verhalen van Nico?
Kom dan zeker op 25 oktober voor Stoere mannen,
Sterke verhalen naar Brebl!
Nico Dijkshoorn © Annaleen Louwes

Een
blind date
met een
goed
verhaal?
Vanaf Valentijnsdag kunnen bibliotheekleden een week lang een
verrassingstas met boeken lenen. Een culinaire, een sportieve of liever
een Scandinavische blind date? Het thema kies je zelf. De boeken zijn
te leen voor acht weken. Er zijn tassen voor kinderen en volwassenen.
Kijk voor de deelnemende bibliotheken op www.obgz.nl/blinddate.
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19 FEB
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Nijmegen, Dekker v.d. Vegt Boekverkopers
Prijs leden/studenten € 7,50
overige bezoekers € 10,-

Bervoets en Weijers © Marcel Krijgsman

auteur

DE AVOND VAN DE DEBUTANTEN
Maak kennis met de auteurs van de toekomst, laat je verrassen door kersverse literatuur!
We halen deze avond meerdere auteurs naar Nijmegen die recent een debuut hebben
uitgebracht. Na 1 januari 2020 maken we in de agenda op onze website de namen van
de auteurs bekend die deze avond uit eigen werk voordragen.

VOORJAAR
2020
Tijd en prijs meer informatie volgt
via de website
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

boeken

TIP
KELLENDONK
door Jaap
Goedegebuure

auteur

LETTEREN IN DE STAD
De bibliotheek en de Master Letterkunde van de
Radboud Universiteit organiseren in het voorjaar
van 2020 een lezingenreeks over de in Nijmegen
geboren en getogen schrijver Frans Kellendonk.
Zijn laatste roman Mystiek lichaam uit 1986 is een
van zijn bekendste werken. In 2020 is het dertig
jaar geleden dat hij op 39-jarige leeftijd overleed.
In zes lezingen komen alle romans van Kellendonk
aan bod, maar ook zijn essays en beschouwingen.
Kijk begin 2020 op onze website voor het exacte
programma: www.obgz.nl/agenda.
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VAN
1 T/M 30 NOV

MEER ACTIVITEITEN
TIJDENS NEDERLAND LEEST:
• 7 NOV (pag. 64)
Universiteit van Overbetuwe
	
Groene ruimte voor mens
en dier

NEDERLAND LEEST
De landelijke leescampagne Nederland Leest zet stappen
in de groene richting. Bibliotheken door het hele land staan
in november 2019 in het teken van duurzaamheid. Het boek
Winterbloei van schrijver en natuurmens Jan Wolkers is de hele
maand voor iedereen gratis verkrijgbaar in de bibliotheek (zo lang de voorraad
strekt). Hierin zijn Wolkers’ mooiste natuurverhalen gebundeld, vergezeld door
actuele columns van Aaf Brandt Corstius. Ronald Giphart verzorgt het voorwoord.

boeken

HET
LITTEKEN
VAN DE DOOD

TIPS
DE
VERBORGEN
IMPACT

door
Onno Blom

door Babette Porcelijn

LEVEN
IN DE TUIN

DE
UITVINDER
VAN DE
NATUUR

door
Penelope Lively

door
Andrea Wulf

WIJ IN
HET WILD
door
Andrea
Hejlskov
Jan Wolkers
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DE KEUZE VAN...

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

Mensen met een bijzonder talent en hart voor hun vak: die hebben we
genoeg in Nijmegen. Bij de bibliotheek zetten we deze bevlogen mensen graag
in de spotlight. Lokale bekenden mogen bij ons een avondvullend programma
samenstellen. Ze bepalen zelf het thema van de avond, nodigen gasten
uit en geven kleur aan de avond.

18 NOV
lezing

EMILE VAN DER STAAK
Emile van der Staak, eigenaar
en chef-kok van het Nijmeegse restaurant
De Nieuwe Winkel, heeft een paar geweldige
gasten uitgenodigd om je mee te nemen in
de wereld van duurzame voedselproductie.
Zoals Wouter van Eck, voorzitter van Voedselbosbouw
Nederland, en culinair recensent Mac van Dinther.
Een gevarieerde avond waarbij het water je in
de mond loopt.
Emile van der Staak

OTMARS ZONEN

op het

NACHTKASTJE
van...

door Peter Buwalda
"Spannend, onweerstaanbaar weergaloos en vermakelijk."
- Emile van der Staak
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Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 7,50
overige bezoekers € 10,-

DE KEUZE VAN...
10 FEB

15 APR

lezing

lezing

HAN VAN KRIEKEN

ANNEMARIE HAVERKAMP

Soms als je een boek jaren later nog eens
leest, beleef je het verhaal heel anders
dan de eerste keer. In de tussentijd heb je
nieuwe levenslessen geleerd en meer
kennis vergaard. Han van Krieken, rector
magnificus van de Radboud Universiteit,
is benieuwd hoe zijn gasten van
vanavond dit proces ervaren.
Welke beleving was er toen en nu?

Tijdens het schrijven van haar boeken
luistert de Nijmeegse journalist en
schrijver Annemarie Haverkamp naar
heel specifieke muziek. Voor haar
laatste boek zette ze zelfs steeds
dezelfde cd op in de auto op weg naar
haar schrijfplek. Naar welke muziek
luisteren andere auteurs tijdens het
schrijfproces? Een avond vol literatuur
en muziek!

op het

op het

NACHTKASTJE

KAFFEE UND
ZIGARETTEN

NACHTKASTJE

van...

VALLEN
IS ALS
VLIEGEN

door Ferdinand
von Schirach

van...

door Manon Uphoff

"In Duitsland is Ferdinand von Schirach
een zeer succesvolle misdaadschrijver.
In dit boek heeft hij een andere aanpak:
hij beschrijft persoonlijke ontmoetingen en gedachten naar aanleiding van
gebeurtenissen. Heel goed geschreven
en tot nadenken stemmend."

"Ik ben nog niet erg ver in dit boek,
maar de toon spreekt me aan. Ik voel
dat er een heftig verhaal aankomt.
De zinnen zijn rauw, hard - maar oh
zo mooi. Interviews die Uphoff gaf
over dit boek, wil ik pas lezen als ik
het boek uit heb."

- Han van Krieken

- Annemarie Haverkamp
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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. Kijk op www.obgz.nl/leeskringen.

2 SEP

9 SEP 6 APR

Tijd 19.30 - 21.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis Aanmelden hvdl@obgz.nl

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 6,overige bezoekers € 8,-

11 SEP 2 APR
Tijd 19.30 - 21.30 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek
Prijs gratis Aanmelden groesbeek@obgz.nl

leeskring

SPEEDDATE-AVOND VOOR
NIEUWE LEESKRINGEN
Ben je op zoek naar enthousiaste
lezers om samen een nieuwe literaire
leeskring te beginnen? Speciaal voor
jou organiseren we een speeddateavond. Je leert gelijkgestemden
kennen en krijgt tips over het
opzetten van een leeskring.
boeken

TIP

leeskring

BOEKENPROEVERIJ
Naast alle populaire titels die in de
lijsten van kranten en tijdschriften
staan, willen we deze avond juist de
‘pareltjes’ van onze collectie laten zien.
Een klantadviseur, een adviseur media
van de bieb en een boekverkoper van
Dekker v.d. Vegt bespreken de mooiste
boeken. Titels die heel geschikt zijn
voor leeskringen. Maar ook voor
mensen die niet bij een leeskring zijn
aangesloten, is deze avond interessant.
Laat je inspireren!

HOE LEES IK?
door Lidewijde Paris
www.obgz.nl/agenda-lezen-literatuur • programma september 2019 • juni 2020
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START 25 SEP
Tijd 9.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Huissen
Prijs € 80,-

leeskring

ENGELSE LEESKRING OUT OF AFRICA
Lees je regelmatig Engelstalige literatuur? In deze literaire leeskring bespreek je
onder leiding van docente Engels Loes Coleman prachtige Engelstalige romans.
De voertaal is Engels. Dit jaar is het thema ‘Out of Africa’.
We lezen recente Afrikaanse literatuur geschreven door schrijvers uit Zimbabwe,
Nigeria, Zuid-Afrika, Ghana en Sierra Leone. Videoclips en ander online
materiaal verlevendigen de zes bijeenkomsten.
Meld je aan via huissen@obgz.nl.

leeskring

INFORMATIEBIJEENKOMST
FILOSOFISCHE LEESKRING
Lees je regelmatig boeken over filosofie
en voer je daar graag inspirerende
gesprekken over? Samen met Stichting
Senia organiseren we een informatiebijeenkomst voor lezers die zich graag
willen aansluiten bij een leeskring
filosofie. Aanmelden is niet nodig.
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8 OKT
Tijd 18.30 - 20.00 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Prijs gratis

START 23 OKT

Datum 24 okt
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Tijd 9.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel

Datum 28 okt
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

Lezen &
literatuur

VANAF OKT

START 24 OKT
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt

Datum 9 mrt
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden

Prijs leden € 60,- | overige bezoekers € 70,-

Datum 31 mrt
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg

leeskring

DUIK IN EEN BOEK

Prijs gratis

leeskring

INFORMATIEBIJEENKOMST
LITERAIRE LEESKRING
Houd je van literatuur en lijkt het je
leuk om hier met andere mensen
over te praten? Kom dan naar deze
vrijblijvende informatiebijeenkomst
van Stichting Senia en de bibliotheek.
We leggen je uit wat een literaire
leeskring precies inhoudt.
Aanmelden is niet nodig.

Samen in een boek duiken is veel
gezelliger dan alleen! Iedereen beleeft
een boek weer anders. In deze leeskring verdiepen we ons in de inhoud,
symboliek en de bedoeling van de
auteur. De leeskring komt gedurende
een half jaar maandelijks bij elkaar.
Aanmelden via bemmel@obgz.nl
of gendt@obgz.nl. Je kunt je ook
aanmelden in de vestiging zelf.
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BOEK & BUFFET
Lekker samen eten en praten over de mooiste boeken?
Dat kan in de bibliotheek! Tijdens een buffet met lekkere hapjes voer je
leuke gesprekken over literatuur. Deelnemers dragen voor uit hun favoriete
boeken. Je kunt natuurlijk ook gewoon lekker luisteren.
Meld je aan in de bibliotheek of via het e-mailadres van de vestiging.

10 OKT 9 APR
28 MEI

Tijd 18.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek Kekerdom

19 JAN
Tijd 14.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Kekerdom
Prijs € 7,50 contant betalen

3 NOV 8 MRT

leeskring

Tijd 16.30 - 19.30 uur
Locatie Bibliotheek Millingen aan de Rijn
Prijs € 7,50 contant betalen

BOEK & BUFFET
KEKERDOM

leeskring

Meld je vooraf aan in de
bibliotheek of via
boekenbuffetkekerdom@gmail.com.

BOEK & BUFFET
MILLINGEN
Meld je vooraf aan in de
bibliotheek of via
boekenbuffetmillingen@gmail.com.
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INGREDIËNTEN
2 el gesnipperde sjalot
½ courgette in blokjes
6 el olijfolie
200 gr gewassen spinazie
2 ovale tomaten in blokjes
100 gr gegaarde
kikkererwten
100 gr feta
4 platbroden
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BOEK &
BUFFET

RECEPT ARAYES

GEVULD LIBANEES PLATBROOD

ZO MAAK JE GEVULD PLATBROOD
1. Smoor de sjalot en de courgette glazig
in de olijfolie.
2. Meng de spinazie erdoor en roerbak
ongeveer 1 tot 2 minuten.
3. 	 Voeg de tomaten en de kikkererwten
toe en breng op smaak met zout en
versgemalen peper.
4. Brokkel de feta erdoor.
5. Snijd het brood overlangs doormidden.
6. 	Verdeel het mengsel over de onderste
helft van het brood.
7. 	Bak het dichte brood om en om bruin in
een pan met wat olijfolie.
8. Snijd het brood in stukken en serveer.

LEEN OOK EENS
EEN KOOKBOEK
BIJ DE BIEB!
Dit recept komt uit het
kookboek 1001 Mezze Nijmegen, een initiatief
van het Nijmeegse project Taste the Culture.
Naast recepten uit het Midden-Oosten en Afrika
bevat het boek verhalen van vluchtelingen die in het
najaar van 2015 werden opgevangen in Heumensoord
bij Nijmegen. Leen dit boek bij de bieb!
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BOEK & BUFFET
19 NOV 10 MRT

7 MEI

Tijd 18.30 - 21.00 uur
Locatie Bibliotheek Leuth
Prijs € 7,50 contant betalen

Tijd 18.30 - 21.00 uur
Locatie Bibliotheek Groesbeek
Prijs € 7,50 contant betalen

leeskring

leeskring

BOEK & BUFFET LEUTH

BOEK & BUFFET GROESBEEK

Meld je vooraf aan in de bibliotheek
of via leuth@obgz.nl.

Meld je vooraf aan in de bibliotheek
of via groesbeek@obgz.nl.

START SEP
leeskring

LEESCLUB VOOR DE LIJST
Ben je een boekenwurm of wil je graag
goed voorbereid je mondeling Nederlands
in gaan? Geef je dan op voor de Leesclub
voor de lijst! Onder begeleiding van een
professional, die alles weet van boeken en
jouw examens, ga je in vier bijeenkomsten
samen met de andere leden in gesprek
over jouw leeservaring.
Meld je aan via hvdl@obgz.nl.
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Tijd 16.00 - 17.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis
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SCHRIJFCURSUSSEN EN WORKSHOPS
Krijg je tussen alle mooie boeken en tijdschriften in onze
bibliotheken ook de schrijfkriebels? Sluit dan aan bij een van de
schrijfcursussen in onze vestigingen en zet je inspiratie meteen
om in een verhaal.

START 5 SEP
Tijd 19.15 - 20.45 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 170,overige bezoekers € 179,-

cursus

INTRODUCTIECURSUS
SCHRIJVEN
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 nodig en er
is geen huiswerk.
Meld je aan via
www.delindenberg.com.

START 27 SEP
Tijd 9.45 - 12.15 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Prijs € 64,-

cursus

SCHRIJFKRING ELST
Heb je schrijfambities? Tijdens zestien
bijeenkomsten maken we schrijfopdrachten en bespreken deze met
elkaar. Het gaat hierbij om wat de
tekst bij jezelf en anderen oproept.
Je kunt aansluiten bij de schrijfkring
die ongeveer twee vrijdagochtenden
per maand bij elkaar komt in
Bibliotheek Elst.
Meld je aan bij Forte Fit via
jj.zwier1@chello.nl.
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5 OKT 1 FEB

2 NOV 7 MRT

Tijd 10.30 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 23,75
overige bezoekers € 25,-

Tijd 10.30 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 23,75
overige bezoekers € 25,-

workshop

workshop

COLUMNS SCHRIJVEN

VERHALEN VERTELLEN

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 snel en
intensief kennis maakt met
columns schrijven. Hoe verleid jij
de lezer om jouw column te lezen?

In deze workshop schrijf je eerst een
ultrakort verhaaltje. Daarna ga je
met allerlei verteloefeningen aan de
slag. Je stuurt en bespeelt, je verrast
en ontroert jouw toehoorders.
Dat doe je op de vertelstoel, een
klein podium in het leslokaal.
Naast vertellen luister je ook naar
de verhalen van je medecursisten.

Meld je aan via
www.delindenberg.com.

Meld je aan via
www.delindenberg.com.
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15 JAN
7 DEC 4 APR

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

Tijd 10.30 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 23,75
overige bezoekers € 25,-

workshop

workshop

Droom je er stiekem van om een
eigen kinderboek te schrijven?
De Maldense kinderboekenschrijver
Fedor de Beer vertelt in deze workshop hoe je dat aanpakt. Hij geeft je
enkele uitdagende schrijfopdrachten
en laat zien hoe je een pakkend
verhaal schrijft.

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.

EEN KINDERBOEK
SCHRIJVEN

Koop een kaartje in de bibliotheek
of via www.obgz.nl/agenda.

Fedor de Beer
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literatuur

28 SEP
event

BERTEMU MOLUKSE
LITERAIRE MIDDAG

Tijd 13.00 - 16.15 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Laat je verrassen door bijzondere verhalen,
muziek en mooie gesprekken door verschillende
Molukse auteurs en artiesten. Een gevarieerd
middagprogramma met kunst, theater, muziek en
literatuur, in samenwerking met auteur en dichter
Abe Sahetapy en Stichting Moetiara Maloekoe
uit Maastricht. Na afloop zijn de boeken van de
deelnemende auteurs te koop.
©

Ed Leatemia

4 OKT
event

NATIONALE VOORLEESLUNCH

Tijd 12.15 - 14.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Prijs € 5,-

Op Nationale Ouderendag, vrijdag 4 oktober, lezen door heel Nederland bekende
Nederlanders, burgemeesters en wethouders voor aan ouderen. Het voorlezen gebeurt
tijdens de Nationale Voorleeslunch, die dit jaar ook plaatsvindt in dorpshuis De Lèghe
Polder in Beuningen. Ouderen zijn van harte welkom om naar verhalen te komen luisteren
die speciaal voor deze dag zijn geschreven. De lunch wordt opgeluisterd met muziek.
De organisatie is in handen van Bibliotheek Beuningen en de seniorenvereniging
Beuningen.
Aanmeldingsformulieren voor de Nationale Voorleeslunch zijn te vinden in
Bibliotheek Beuningen. Je kunt je ook aanmelden door een mailtje te sturen naar
Gemma Cornelissen, gcornelissen@obgz.nl.
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Het nieuwe logo van
het SLAN gebruiken,
dat heeft Syl.

Lezen &
literatuur

23 NOV

event

Tijd 13.00 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

HUMAN LIBRARY NIJMEGEN

In de Human Library lees je geen boeken maar
mensen. Klopt je eerste indruk van iemand wel met
de werkelijkheid? Mensen met een bijzonder verhaal
zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden.
Denk aan een gehandicapte transgender, iemand met
niet-aangeboren hersenletsel of een
kind van een NSB-er. Durf jij met
hen een open gesprek aan te gaan?
boeken
Het is niet nodig om je aan te
HOMAGE TO
melden, kom vooral langs om een
HUMANITY
levend boek te lenen!
door Jimmy Nelson
©

Sarah Kiddie

TIP

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

event

NIJMEEGSE LITERATUURPRIJS
Winnaars 2018 © Marcel Krijgsman

Schrijftalent van Nijmegen en omstreken, opgelet!
Stuur tussen 1 september en 31 oktober 2019 je verhalen, gedichten, columns of
andere teksten in. Dan neem jij op vrijdag 13 december misschien wel de Nijmeegse
Literatuurprijs in ontvangst. Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen en
nomineert er drie. Zowel de jury als het publiek kiezen uiteindelijk de winnaar.
Meedoen? Kijk voor meer informatie op www.nijmeegseliteratuurprijs.nl.
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Lezen &
literatuur

VAN
7 T/M 15 MRT
Meer informatie over het
programma volgt.
Kijk vanaf begin 2020
op www.obgz.nl/boekenweek.

BOEKENWEEK
Rebellen en dwarsdenkers
Om de steeds veranderende wereld om
ons heen te begrijpen, hebben we rebellen en dwarsdenkers nodig. Zij prikkelen,
stimuleren en scherpen onze geest.

boeken

TIPS

event

NATIONALE
BOEKENWEEK
De Nationale Boekenweek (7 t/m 15 maart)
treedt dit jaar buiten de lijntjes met het
thema ‘rebellen en dwarsdenkers’.
Geen gebaande paden, maar dwars door
de velden! Annejet van der Zijl schrijft het
Boekenweekgeschenk en Özcan Akyol het
Boekenweekessay. Eén ding is zeker:
het wordt een week vol verrassingen.
Houd onze website in de gaten voor het
programma: www.obgz.nl/boekenweek.

DE VANGER IN
HET GRAAN
door J.D. Salinger

THINK LIKE A FREAK
door Steven D. Levitt
& Stephen J. Dubner

SEROTONINE
door
Michel Houellebecq

NADER TOT U
door Gerard Reve
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Lezen &
literatuur

Word lid
van de bieb
WIST JE DAT

...

...

je bij de bieb naast boeken,
ook e-books, films, muziek,
tijdschriften, luisterboeken en
bladmuziek kunt lenen?

...

je gereserveerde materialen
gratis bij een van onze vestigingen
kunt ophalen én terugbrengen?

...

een abonnement bij de bieb
tot 18 jaar gratis is?

...

een alles-in-één volwassenenabonnement slechts € 5,- per
maand kost? En voor jongeren
van 18 t/m 21 jaar maar € 2,-?

...

leden korting krijgen op
diverse activiteiten, cursussen
en workshops van de bieb én
van culturele partners zoals
musea en theaters?

...

je bij de bieb ook computercursussen kunt volgen en
experimenteren met nieuwe
digitale technieken?
Ga vliegensvlug naar de bieb of
kijk op www.obgz.nl/lidworden.
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Lezen &
literatuur

VAN 10 T/M
13 OKT

Locatie Nijmegen

festival

BUITEN ZINNEN...
Heeft een boek je ooit tot tranen toe geroerd? Heb je een spoken word performer
of rapper gezien wiens tekst je diep raakte? Tijdens jongerenfestival buiten zinnen
nodigen we artiesten uit om hun favoriete teksten met jou te delen.
Je vindt ze vier dagen lang op het podium, in de kroeg en in tentjes. Ga mee op
ontdekkingstocht, laat je inspireren en vind jouw nieuwe lievelings!
Benieuwd naar de lievelingsboeken van
de organisatoren van buiten zinnen?
Je vindt ze hier!
boeken

TIPS
Boekentip van
Nina Brouwers

MISSCHIEN
WISTEN ZE ALLES AL
door Toon Tellegen
Boekentip van
Cees de Beer

GRATIS GELD
VOOR IEDEREEN
door Rutger Bregman
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Boekentip van
Elke Decates

MYSTERIËN
door Knut Hamsun

Boekentip van
Emma Johnson

BEGINNERS
door Raymond Carver

Boekentip van
Renske Lansdorp

EFTER
door Hanna Bervoets

11 OKT
Tijd 20.00 - 23.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten en CJP € 7,50
overige bezoekers € 10,-

...DUIKT DE KROEG IN

...OP HET PODIUM

In een gezellig cafeetje luisteren naar
twee schrijvers en twee universitaire
docenten die op geheel eigen wijze
hun lievelingsboeken presenteren.
Drankje in de hand, gezellige mensen
om je heen... klinkt goed toch?
Festival buiten zinnen duikt deze
avond de kroeg in. Kom ook!

Deze avond dragen
spoken word artiesten, auteurs
en dichters hun favoriete teksten
voor en muzikanten spelen hun
lievelingswerk. Wedden dat je na afloop de ontdekking van je leven hebt
gedaan? Je zit in ieder geval de hele
avond op het puntje van je stoel!

12 OKT

12 13 OKT

Tijd 15.00 - 16.30 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

Tijd 22.00 - 10.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten en CJP € 22,50
overige bezoekers € 25,- incl. ontbijt

...KLIMT IN DE PEN

...BLIJFT LOGEREN

Heb je schrijf- of tekenambities?
Vanmiddag kun je zelf aan de slag!
Een auteur en een illustrator nemen
je mee in het creatieve proces. Laat je
inspireren en ontdek de gouden tip.

Kom logeren bij buiten
zinnen! Er staan tweepersoonstentjes
voor jullie klaar in de bibliotheek.
Dompel je onder in een avond en
nacht vol woorden, beelden en muziek.

Lezen &
literatuur

10 OKT
Tijd 21.00 - 23.00 uur
Locatie Nijmegen, Fuzz
Prijs gratis

Aanmelden via hvdl@obgz.nl.
©

Marcel Krijgsman
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Poëzie

28 SEP
Tijd 11.00 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

26 OKT
Tijd 13.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek Zwanenveld

15 NOV
Tijd 14.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Hatert

auteur

STADSDICHTER ON TOUR
Wout Waanders is sinds februari 2019
stadsdichter van Nijmegen. Hij schrijft poëzie
en proza en is een grote naam in literair Nijmegen.
En niet voor niks: hij was hoofdredacteur van
literair tijdschrift Op Ruwe Planken en gaf
voordrachten op festivals als Lowlands en de
Zwarte Cross. Zijn boekje Olifantopia, een kruising
tussen een dichtbundel en een pretpark,
vond gretig aftrek bij uitgeverij De Nieuwe Oost.

Meld je aan via stadsdichter@wintertuin.nl.
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Tijd 19.00 - 21.00 uur
Locatie Bibliotheek Lent - De Ster

24 JAN
Tijd 15.00 - 17.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg

28 MRT
Tijd 12.00 - 14.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Biezantijn

18 APR
Tijd 11.00 - 13.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Mariënburg
Prijs gratis

Wout Waanders © StudioSchulteSchultz

De komende twee jaar trekt Wout de Nijmeegse
wijken in als ‘Stadsdichter on tour’. Schrijf je zelf?
Bespreek je teksten en stel je vragen tijdens zijn
spreekuur. Bedenk van tevoren waarover je met
Wout in gesprek wilt gaan.

12 DEC

Poëzie

RABARBERLIMONADE
Op een onbewaakt ogenblik
was er een meisje in mijn
rabarberlimonade gesprongen.
Het was lastig te zien of ze
in paniek de kant probeerde te bereiken,
of daar alleen maar wat rond dobberde.
Voor de zekerheid heb ik in één keer
alle limonade
met het rietje uit het glas gedregd.
Haar daarna op mijn arm te
drogen gelegd.

Iemand zei later; wist je
dat je heel ziek kan worden
van zoveel limonade in één keer.
Zeker met rabarber.
Maar dat was iemand die altijd
dezelfde route naar huis toe rijdt,
alle vakantiedagen een ontbijtbuffet,
tomatensoep. Nooit eens een leven redt.

door Wout Waanders,
stadsdichter

met ruim 15.000
poëziebundels

elke werkdag van
11.00 - 17.00 uur

elke zaterdag
poëzieactiviteiten
achter in
Bibliotheek
De Mariënburg

Welkom in

Poëziecentrum Nederland

www.poeziecentrumnederland.nl • poeziecentrum@planet.nl
Lieke Marsman ©Marcel Krijgsman
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Poëzie

9 OKT

festival

ONBEDERF'LIJK VERS

Tijd 20.00 - 23.30 uur
Locatie Nijmegen (diverse locaties)
Prijs gratis

Zes bijzondere locaties in de binnenstad van Nijmegen
worden omgetoverd tot literaire podia. Hier zal
Onbederf’lijk Vers met de perfecte mengelmoes van
opkomend talent en gerenommeerde dichters pure
poëzie verspreiden. Bibliotheek De Mariënburg is een
van deze locaties. Laat je meeslepen door mooie
metaforen en fijne alliteraties.

festival

NIJMEEGSE
POËZIEWEEK

VAN 30 JAN
T/M 5 FEB

Tijdens de Nijmeegse Poëzieweek vind je poëzie in alle hoeken van de stad.
Op straat, aan tafel en op diverse podia. Laat je een week lang verrassen
door lokale én nationale woordkunstenaars.

boeken

TIPS

Alvast wat inspiratie? Hieronder vind je een aantal
wonderschone poëziebundels!

EIGEN TERREIN
door Frouke Arns
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HOE DE EERSTE VONKEN
ZICHTBAAR WAREN
door Simone
Atangana Bekono

Met uitzondering van feestdagen
Elke 1e maandag
van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen
Elke 2e dinsdag
van de maand vanaf december
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg

©

Marcel Krijgsman

ontmoeting

VERTEL EENS
Houd je van gezelligheid en zou je in een groep
verhalen willen uitwisselen? Verhalen over
vroeger, verhalen over een specifiek thema of
verhalen over dingen die je hebt meegemaakt?
Het is zonde als deze nooit worden verteld.
Kom iedere maand verhalen delen onder het
genot van een kopje koffie. Alleen luisteren kan
natuurlijk ook. In de bieb zijn genoeg mooie
verhalen te vinden. Gezellig wordt het sowieso!

Elke maandag of dinsdag van de
maand, zie www.obgz.nl/agenda
voor de precieze data
Tijd 15.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Ewijk
Elke 1e woensdag
van de maand vanaf oktober
Tijd 10.00 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Elke woensdag
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Millingen,
Gasthuis Sint Jan de Deo
Elke donderdag
met uitzondering van 26 dec
Tijd 15.00 - 16.00 uur
Locatie Bibliotheek Leuth
Elke laatste vrijdag
van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Overasselt
Prijs gratis
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Cultuur
& muziek

VAN SEP
T/M JUN

Cultuur
& muziek

cursus

6-DELIGE CURSUS:
GEREEDSCHAPSKIST
VAN DE COMPONIST
Klassieke muziek roept verschillende emoties
op, maar hoe kan dat eigenlijk? Waarom is
ritme zo opwindend en ervaren we sommige
melodieën als romantisch? Jeroen Swarte van
de KlankZaak neemt je in zes interactieve
lessen mee naar de werkkamer van de
componist. Je leert beter luisteren en ontdekt
waarom muziek zoveel effect op ons kan
hebben. De cursus is inclusief werkboek en
toegang tot een website met voorbeelden en
luisteropdrachten. Tussentijds instromen is
niet mogelijk.

START
19 SEP
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 115,overige bezoekers € 125,incl. cursusboek

Meld je aan via www.klankzaak.nl.
boeken

KOLJA

TIP

door Arthur Japin
"De doofstomme Kolja groeide op bij de gebroeders Tsjaikovski,
waar hij leerde praten, lezen en zelfs muziek ‘horen’. De roman vertelt
van de dagen vlak na de raadselachtige dood van de componist
Pjotr Tsjaikosvski, en ontwikkelt zich al snel als een ‘whodunnit’.
Gebaseerd op historische gebeurtenissen, prachtig geschreven,
en een mooie schets van de Tsjaikovski’s in de late 19e eeuw.
Ik ben er gek op!"
- Jeroen Swarte
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Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 165,overige bezoekers € 175,incl. cursusboek

Cultuur
& muziek

START
5 MRT

cursus

9-DELIGE CURSUS:
MUZIKAAL VERHAAL
Reis mee door de wereld van de klassieke muziek.
Een ontdekkingstocht in negen etappes, kriskras
door de tijd, langs grootse en bescheiden muzikale
gebeurtenissen. Componisten, virtuozen, vorsten
en publiek - iedereen speelde een rol in die
gebeurtenissen. Met levendige digitale presentaties,
(film)beelden en natuurlijk veel muziek. In het
cursusboek en op een speciale website kun je
alles nog eens nalezen.
Tussentijds instromen is niet mogelijk.
Meld je aan via www.klankzaak.nl.

opera

DIALOGUES DES CARMÉLITES

TIP

door Poulenc
"Laatst zag ik hem weer, maar nu op het doek bij Pathé: de opera
Dialogues des Carmélites van de Franse componist Poulenc. De opera
vertelt op indringende wijze over een Carmelitessenklooster dat tijdens
de Franse Revolutie wordt opgeheven. De standvastigheid van de
nonnen betekent onverbiddelijk het schavot, waarmee de opera dan ook
aangrijpend eindigt. Poulenc schreef emotionele lyrische muziek,
waardoor ik zowel door het grote historische als de kleine persoonlijke
drama’s willoos wordt meegevoerd."
- Jeroen Swarte
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Cultuur
& muziek

21 SEP
Tijd 20.00 - 1.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs passe-partout:
Early bird € 10,Regulier € 13,Deurverkoop € 16,Prijs passe-partout incl. nachtfeest:
Early bird € 15,Regulier € 18,Deurverkoop € 21,-

festival

NIJMEEGSE KUNSTNACHT
Tijdens de Nijmeegse Kunstnacht is Bibliotheek De Mariënburg het domein van
KloosterKino. Boeken en film gaan prima samen, dat zie je tijdens verschillende
routes door de bieb. Beleef, net als in de populaire Choose Your Own Adventure boeken,
je eigen avontuur en loop van filmvertoning naar filmvertoning. Begeef je tussen de
boekenkasten en achter de schermen. Alles kan, geen weg is hetzelfde.
Zelf onderdeel uitmaken van een verhaal? Het zou zomaar kunnen!
Kijk voor kaartverkoop en programma op
www.nijmeegsekunstnacht.nl.
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Cultuur
& muziek

11 OKT
Tijd 19.30 - 22.00 uur
Locatie Nijmegen, Thiemeloods
Prijs gratis

festival

QLEURIG
De derde editie van Qleurig staat in het teken van diversiteit in de sport.
Tijdens deze kleurrijke avond op Coming Out Dag gebruikt Mind Mix theaterscènes
om je een verrassende kijk op dit thema te geven. Ook is er een spoken word artiest en
Vliegensvlugge Verteller. Speciale gast is Eefke Mulder, sportambassadeur van de
gemeente Nijmegen en voormalig hockeyinternational. De presentatie is in handen
van Bart van Helvoort.
Qleurig wordt mogelijk gemaakt door COC Regio Nijmegen, GGD Gelderland Zuid,
SPOT for all en de Bibliotheek Gelderland Zuid.

boeken

TIPS

HARDOP
door Babs Gons

WOW!
WAT EEN VERSCHIL

MIEN

door Jitske Kramer

door Mariska Tjoelker
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& muziek

4 OKT

lezing

DE LEEFWERELD VAN REMBRANDT

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

Rembrandt van Rijn is een van de beroemdste schilders
ter wereld. Maar wie was hij eigenlijk? En door wie is hij
beïnvloed? Arno van Hoeven bespreekt in deze lezing de
mensen die belangrijk waren voor Rembrandt, zoals
Govert Flinck, Ferdinand Bol en de vrouwen in zijn
omgeving. Ook de visie van Rembrandt op voorbeelden
als Caravaggio en Rubens komt aan bod. En was de grote
meester eigenlijk altijd al zo geliefd?
Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.

29 NOV

TIP

	
Bezoek na deze lezing de tentoonstelling
‘Monet. De Tuinen’ in het Gemeentemuseum
in Den Haag. Je ziet dan gegarandeerd meer!

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

lezing

TUINEN VAN MONET
Marieke van der Heijden gaat in op het werk van
Claude Monet dat hij maakte tussen 1900 en 1926.
In deze periode schilderde hij voornamelijk tuinen in
fantastische uitbarstingen van kleur. Zijn werk
ontwikkelde zich destijds volop in een nieuwe richting.
Voor moderne kunstenaars als Rothko en Pollock was
hij een inspiratiebron.
Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.
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Tijd 20.00 - 22.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs leden/studenten € 4,overige bezoekers € 6,-

Cultuur
& muziek

11 DEC

lezing

LUISTERLEZING
MESSIAH VAN HÄNDEL
De Messiah van Georg Friedrich Händel wordt
meestal opgevoerd rond kerst, maar eigenlijk is het
een oratorium over het complete leven van Jezus.
Het uitbundige Halleluja kennen we allemaal, maar
er is veel meer te ontdekken in dit grootse werk dat
twee en een half uur duurt. Jeroen Swarte van de
KlankZaak neemt je tijdens deze luisterlezing mee
door de geschiedenis, de verhalen, de uitvoeringen
en natuurlijk de prachtige muziek zelf.

31 JAN

lezing

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

KUNSTVERVALSING EN ROOFKUNST
Goede kunst is kostbaar, waardoor het helaas een
geliefde prooi is voor criminelen. Ron Augustus
vertelt over vervalsers, gestolen kunstwerken,
roofkunst, maar ook over het reilen en zeilen op
een kunstveiling. Een avond met Ron betekent
gegarandeerd een avond vol interessante verhalen
en leuke weetjes.
Meld je aan via info@creatiefcollectiefelst.nl.

boeken

DE PAARDEN VAN HITLER
door Arthur Brand

TIP
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Kennis &
informatie

DIGIDEMO 50+

demo

Kennismaken met nieuwe digitale technieken?
Kom naar de bieb, ervaar het zelf en praat mee!

VANAF SEP
Datum 9 sep
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

VIRTUAL REALITY

Datum 14 okt
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Muntweg

Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij
het lijkt alsof je in een andere wereld bent. Zet in de
bieb een VR-bril op en kijk rond in een rustgevend
koraalrif, het drukke centrum van wereldstad Dubai
of maak een spectaculair ritje in een achtbaan.
We gaan ook samen in gesprek over de toekomst
van Virtual Reality. Meld je aan in de bibliotheek
waar je de demonstratie wilt volgen.

17 SEP

Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Biezantijn

7 OKT

Tijd 11.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek
De Mariënburg
Prijs gratis

3D-PRINTEN

Datum 21 okt
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Hatert
Datum 11 nov
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden
Datum 3 dec
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen
Datum 10 feb
Tijd 11.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Datum 6 mrt
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn

In de wijk Zwanenveld in Nijmegen is de
langste geprinte 3D-brug ter wereld te vinden.
Maar hoe werkt dat nu eigenlijk, 3D-printen?
Ervaar het zelf! We gaan het ook hebben over
3D-printen in de medische wereld en
bioprinting. Meld je aan in de bibliotheek
waar je de demonstratie wilt volgen.
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Datum 19 mrt
Tijd 10.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Elst
Datum 11 mei
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Bemmel
Prijs gratis

VANAF OKT

We kennen het allemaal van het journaal:
de weerman of weervrouw die voor een
greenscreen met een weerkaart staat.
Ervaar de mogelijkheden van een greenscreen:
ga op de foto op een tropisch strand of speel
in een filmpje met beroemdheden. Wat als je echt
niet meer van nep kunt onderscheiden in de
media? Praat mee! Meld je aan in de bibliotheek
waar je de demonstratie wilt volgen.

Datum 7 okt
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

Kennis &
informatie

GREENSCREEN

Datum 28 okt
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden
Datum 10 dec
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Datum 7 jan
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Huissen

VANAF NOV

Datum 16 jan
Tijd 10.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Elst

Datum 7 nov
Tijd 10.30 - 11.30 uur
Locatie Bibliotheek Elst

Datum 4 feb
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek Beek-Ubbergen

Datum 24 feb
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Beuningen

Datum 16 mrt
Tijd 11.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Datum 4 nov
Tijd 11.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg

Prijs gratis

Datum 15 nov
Tijd 14.00 - 15.00 uur
Locatie Bibliotheek De Biezantijn
Datum 18 feb
Tijd 14.30 - 15.30 uur
Locatie Bibliotheek Malden
Prijs gratis

© Marcel Krijgsman

ROBOTS
Dit is je kans om eens een robot in het echt
te ontmoeten! Biebrobot Robin komt langs
in de bibliotheek. We praten samen over de
mogelijkheden en de toekomst van robots.
Meld je aan in de bibliotheek waar je de
demonstratie wilt volgen.
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cursus

CURSUS BABYGEBAREN
VOOR OUDERS
Tijdens deze cursus ontdek je hoe ondersteunende
gebaren bijdragen aan de ontwikkeling van baby’s
tussen de 5 en 24 maanden oud. Je leert meer dan
50 gebaren, waarmee de communicatie tussen jou
en je kindje kan opbloeien en frustratie afneemt.
Ook krijg je praktische tips, wissel je ervaringen uit
met andere ouders en leert spelletjes en liedjes met
gebaren. De cursus bestaat uit drie lessen van 2,5
uur, met telkens een maand ertussen om te oefenen.

START 7 SEP
16 NOV 18 JAN
21 MRT 16 MEI
Tijd 9.30 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs € 80,-

Meld je aan via gebarengemak@gmail.com.

studie

STUDIEKRING 50+
Zou je wel eens met leeftijdsgenoten van gedachten willen
wisselen over verschillende onderwerpen? Zoals over
actuele ontwikkelingen binnen de zorg of het onderwijs,
verhalen uit de geschiedenis, visies op de toekomst of
recente literatuur. In de studiekring voor 50-plussers kun
je zelf een presentatie houden, maar je kunt ook komen
luisteren en meepraten. Je steekt er altijd wel wat van op!
De studiekring komt één keer per drie weken bij elkaar.
Aanmelden bij Magda Steegh via msteegh@obgz.nl.
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START
22 OKT
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Huissen

START
25 OKT

Tijd 10.00 - 12.00 uur
Locatie Bibliotheek Gendt
Prijs leden € 30,overige bezoekers € 40,-

Tijd 19.30 - 22.00 uur
Datum iedere 3e dinsdag van de maand Voor
data en onderwerpen kijk op
www.obgz.nl/tegenlicht
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

lezing

VPRO TEGENLICHT MEET UPS
Tegenlicht Meet Up Nijmegen organiseert iedere derde dinsdag van de
maand een inspirerende avond naar aanleiding van een uitzending van het
VPRO-programma Tegenlicht. Tijdens deze bijeenkomsten houden we actuele
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen tegen het licht. Aan het begin van de
avond wordt eerst de uitzending van VPRO Tegenlicht vertoond. Aansluitend geven
interessante gasten en sprekers hun visie op het thema van de uitzending
en gaan hierover in gesprek met de aanwezigen.

20 T/M 24 APR
28 APR T/M 1 MEI
Tijd 10.00 - 12.45 uur | 14.00 - 16.45 uur
Locatie Bibliotheek De Mariënburg
Prijs gratis

LEER ALS EEN SPEER
door Jan-Willem
van den Brandhof

studie

STUDYSHARE
Rustig studeren voor je examens?
In Bibliotheek De Mariënburg kun je de
laatste twee weken van april terecht bij
StudyShare. Non-stop leren in stilte, zonder
afleiding van je telefoon en social media.
Er zijn twee sessies per dag. Een sessie bestaat
uit drie keer 45 minuten studeren met twee
keer een pauze van een kwartier.

boeken

TIP

Gratis tickets voor de
studeersessies zijn een half
uur voor aanvang verkrijgbaar
bij de infobalie in de bieb.
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17 SEP
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informatie

UNIVERSITEIT VAN DE BIEB
Iedereen is welkom bij de laagdrempelige hoorcolleges van de 'Universiteit van de bieb'.
Kom naar onze bibliotheken voor colleges over 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.

colleges

UNIVERSITEIT
VAN BEUNINGEN

12 SEP | LOKALE DEMOCRATIE EN
BURGERBETROKKENHEID
Daphne Bergman Burgemeester Beuningen
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Daphne Bergman, burgemeester van
Beuningen, laat zien hoe je als burger
betrokken kunt zijn bij het beleid van de
gemeente. Hoe kun je als inwoner meepraten? Hoe gaat het gemeentebestuur
om met inspraak en burgerbetrokkenheid?
De burgemeester legt dit uit aan de hand
van theorie en praktijkvoorbeelden.

VANAF 12 SEP
Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

10 OKT | ARM EN RIJK
Mark van Heck - economisch geograaf
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Hoeveel geld we hebben, bepaalt onze
manier van leven. Maar wie bepaalt de
waarde van geld? En wat zijn de oorzaken
en gevolgen van armoede? In dit interactieve college geeft economisch geograaf
Mark van Heck een verfrissende kijk op
bezit, economie en de verhoudingen in de
wereld. Hij laat zien hoe de positie van rijke
en arme landen snel verandert.
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voor je betekenen? Miriam van Koningsbruggen is praktijkondersteuner GGZ bij
een huisartsenpraktijk. Ze zorgt ervoor dat
mensen met burn-outklachten de juiste
zorg krijgen. Ga er eens rustig voor zitten
en luister naar haar verhaal.
boeken

FOKKING DRUK

TIP

door Thijs Launspach

13 FEB | HET CONFLICT TUSSEN
DARWIN EN DE KERK
Han Blok - bioloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
In dit college van bioloog Han Blok over de
evolutie van de mens gaat het over de
biologische aanpassingen onder invloed
van religie en oorlog. Ook komt de gevoeligheid van de mens voor propaganda en
xenofobie aan bod. Dit is het tweede deel
van een tweeluik. De eerste lezing vond
plaats in 2018.

9 JAN | VAN STRESS NAAR BURN-OUT
EN WEER TERUG
Miriam van Koningsbruggen Praktijkondersteuner Huisarts GGZ
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
We zijn vaak druk, druk, druk en hebben
allemaal wel eens last van stress. Hoe kan
het dat de een hier gevoeliger voor is dan de
ander? Hoe zorg je ervoor dat de druk niet
te hoog wordt en wat kan de huisarts hierin
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14 NOV | ABORIGINES, DE EERSTE
AUSTRALIËRS
Ad Borsboom - cultureel antropoloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Aborigines zijn de oorspronkelijke bewoners
van Australië. Hoe hebben zij ongeveer
60.000 jaar geleden het vaste land van dit
continent bereikt? Hoe leefden ze, wat was
hun wereldbeeld, hun religie? Wat bleef
van hun cultuur over na de komst van de
Europeanen? Ad Borsboom, cultureel
antropoloog en (emeritus) hoogleraar
Pacific Studies, deed intensief onderzoek
naar de Aborigines. Aan de hand van
origineel beeldmateriaal geeft hij antwoord
op bovenstaande vragen.

Kennis &
informatie

12 MRT | HET ONTSTAAN VAN
PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN
Dr. Jacques van Hoof - zenuwarts
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Wanneer iemand een been breekt of een
hartinfarct krijgt, is meestal snel duidelijk
wat er aan de hand is. Bij psychiatrische
stoornissen als autisme, schizofrenie of
borderline is dit een heel ander verhaal.
Dr. Jacques van Hoof gaat dieper in op
het ontstaan en de behandeling van
deze aandoeningen. Ook ontkracht deze
zenuwarts en voormalig opleider van
psychiaters de heersende vooroordelen
rond psychiatrische patiënten.
9 APR | DE STEVENSKERK
Koos en Trix Willemse - rondleiders in
de Stevenskerk
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Al bijna 750 jaar is de
Stevenskerk het hart
van Nijmegen.
Sinds haar inwijding
in 1273 heeft de
grootste en oudste
kerk van Nijmegen
heel wat veranderingen ondergaan.
De gotische buitenkant springt meteen in
het oog, maar ook het interieur bevat veel
bijzondere schatten. Denk aan middeleeuwse fresco’s, eigentijdse gebrandschilderde ramen en kroonluchters uit de
17e eeuw. Koos en Trix Willemse, beiden
rondleiders in de Stevenskerk, vertellen
er graag over.

14 MEI | ALBRECHT DÜRER,
DE DA VINCI VAN HET NOORDEN
Jos Schoots - kunstliefhebber
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Albrecht Dürer was een veelzijdig kunstenaar. Naast schilder was hij tekenaar en
maker van houtsneden en kopergravures.
Volgens liefhebber Jos Schoots was hij de
Da Vinci van het noorden en de Andy
Warhol van de 16e eeuw. In 1520 bezocht hij
kort Nijmegen. Een mooie aanleiding om
500 jaar later kennis te maken met dit
genie uit de Renaissance.
11 JUN | KUNSTENAAR HENK HAGE
OVER DE RODE DRAAD IN ZIJN WERK
Henk Hage - kunstenaar
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beuningen
Henk Hage is een veelzijdig beeldend
kunstenaar uit Beuningen. Hij ontving in
2018 de Kaliber Cultuurprijs voor zijn
portrettenserie van longstay tbs’ers,
getiteld Bewaakte Ogenblikken. Bijzonder is
dat de geportretteerden niet herkenbaar
zijn; Hage heeft hun ‘innerlijke’ gezicht
vastgelegd. In dit college vertelt Henk over
het ontstaan van dit bekroonde project,
waarbij de honderden zelfportretten die hij
eerder schilderde een grote rol speelden.
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colleges

UNIVERSITEIT
VAN BERG EN DAL

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

over de verschillende paddenstoelen die in
de herfst uit de grond tevoorschijn komen.
Op dia’s is te zien dat de natuur in deze
periode prachtig is. Na afloop zul je nog
meer genieten van alles wat er buiten groeit!

18 SEP | DE GESCHIEDENIS VAN HET
GROESBEEKSE LANDSCHAP
Jan Nillesen - natuurliefhebber
19.30 - 21.00 uur | Bibliotheek Groesbeek
Het landschap rond Groesbeek is tijdens
de IJstijden gevormd. Twee gletsjertongen
hebben enorme massa’s zand, grind en
klei opgestuwd tot circa 100 meter hoge
stuwwallen. Jan Nillesen laat zien dat deze
aardkundige verschijnselen een belangrijke
rol speelden bij de inrichting van het
landschap. Ook vertelt hij over de invloed
van culturele gebruiken op de vorm van
het landschap.
1 OKT | PADDENSTOELEN
Tiny van de Weem en Thea Jeurissen natuurfotografen
20.00 - 22.00 uur| Bibliotheek
Millingen aan de Rijn
Natuurfotografen en hobbybiologen Tiny
van de Weem en Thea Jeurissen vertellen

23 OKT | BABYFOTOGRAFIE
Lieke van Mil - fotografe
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beek-Ubbergen
Je baby zet haar mooiste glimlach op. Je
pakt snel je telefoon om een foto te maken,
maar helaas… ze zit alweer met haar vingers
in de pindakaaspot. Herkenbaar? Lieke van
Mil is gespecialiseerd in babyfotografie en
weet precies hoe ze de allerkleinsten piekfijn op de foto krijgt. Ze laat haar mooiste
foto’s zien en vertelt hoe ze te werk gaat.
27 NOV | DE NOTARIS OVER
NALATENSCHAP
Teun Timmermans - notaris
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Groesbeek
Na iemands overlijden komt er veel op de
nabestaanden af. Hoe wordt de nalatenschap geregeld? Welke wettelijke regels
gelden als er (g)een testament is?
Hoe zit het met erf- en schenkbelasting?
Deze vragen en meer zal notaris Teun
Timmermans vanavond beantwoorden.
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VANAF 18 SEP

Kennis &
informatie
19 FEB | DE GESCHIEDENIS VAN HET
BOERENBEDRIJF RONDOM NIJMEGEN
René van Hoften en Wim Ebben amateurfotografen
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beek-Ubbergen
Aan de hand van uniek fotomateriaal
maken Wim Ebben en René van Hoften een
historische reis langs boerderijen in Ooij,
Groesbeek, Overasselt, Wijchen en Lent.
Ze vertellen over akkerbouw, veeteelt,
kersenpluk, warmoezerij, paardenfok
en varkensslachterij. Zij gaan in op de
verschillen tussen herenboeren en
keuterboeren. Ze tonen diverse typen
boerderijen, maar staan ook stil bij
tegenslagen binnen het boerenbedrijf
zoals overstromingen en dierziektes.
24 MRT | DE NATUUR ONTWAAKT
Tiny van de Weem en Thea Jeurissen natuurfotografen
20.00 - 22.00 uur | Bibliotheek
Millingen aan de Rijn
De bomen worden groen, de natuur
ontluikt. Ook insecten trekken de wijde
wereld in. Natuurfotografen Tiny van de
Weem en Thea Jeurissen tonen een serie
dia’s met vlinders, libellen, rupsen en
kevers. We zien de geboorte van een libel en
de metamorfose van vlinderei naar vlinder.

25 MRT | OPVOEDEN ANNO NU
Lisette Sillessen - gezinscoach
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Groesbeek
Halen jouw kinderen ook wel eens het
bloed onder je nagels vandaan?
Opvoeden is elke dag weer een uitdaging.
Tegenwoordig worden er andere eisen
gesteld aan kinderen en dus ook aan de
ouders en opvoeders. Wat wil jij jouw kind
meegeven? Waar loop je als ouder of
opvoeder tegenaan? Gezinscoach Lisette
Sillessen geeft tips en handvaten over
opvoeden anno nu.
boeken

TIP
ANDERE OUDERS
DOEN OOK MAAR WAT
door Annemiek Leclaire

1 APR | VOEDSELBOS
Wouter van Eck - voedselbosdeskundige
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Beek-Ubbergen
In een voedselbos wordt niet geploegd,
gezaaid, gewied noch gemest en al
helemaal niet gespoten. Hier wordt
geplant en daarna eindeloos geoogst:
zaden, bloemen, scheuten, knoppen,
knollen, noten, appels, peren en pruimen.
Het fruit valt nog net niet vanzelf van de
boom. Wouter van Eck begon in 2009 een
voedselbos in Groesbeek en is een pionier
op dit gebied. Luister naar zijn verhaal
over deze unieke en duurzame
landbouwmethode.
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colleges

UNIVERSITEIT
VAN LINGEWAARD
25 SEP | NATUURLIJK GEVOELIG
Manon Spaan - hooggevoeligheidscoach
19.30 - 21.00 uur | Bibliotheek Bemmel
Hoogsensitieve mensen zijn extreem
gevoelig voor prikkels uit hun omgeving.
Maar wat houdt hooggevoeligheid nog
meer in? Hoe herken je het bij jezelf of bij
anderen? Sommigen ervaren het als last,
maar je kunt het ook zien als een talent.
Hoe? Dat gaat hooggevoeligheidscoach
Manon Spaan je precies vertellen.
boeken

LEVEN
ZONDER FILTER

TIP

door Fleur van Groningen

30 OKT | CHINESE FILOSOFIE,
DEEL 1: CONFUCIANISME
Frans Eijkelhof - oud-docent bestuurskunde
19.30 - 21.00 uur | Bibliotheek Bemmel
De Chinese filosofie kent een aantal groot
denkers. Eén ervan is de Chinese wijsgeer
K’oeng Foe’Tze, in het westen bekend onder
de naam Confucius. Hij leefde van 551 tot
479 voor Christus. Wat waren zijn denkbeelden? En kunnen wij als moderne
westerlingen nog wat van hem leren?

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

Frans Eijkelhof, oud-docent bestuurskunde,
neemt je mee in de wereld van het
confucianisme.
6 NOV | CHINESE FILOSOFIE,
DEEL 2: TAOÏSME
Frans Eijkelhof - oud-docent bestuurskunde
19.30 - 21.00 uur | Bibliotheek Bemmel
Naast het confucianisme is er nog een
andere grote filosofische stroming in China:
die van het taoïsme. Sinds het ontstaan in
de 5e eeuw voor Christus voelen veel
Chinezen zich aangetrokken tot deze
filosofie. Het taoïsme wijkt op belangrijke
onderdelen af van het confucianisme en
staat - op het eerste gezicht - veraf van het
moderne westerse denken. Toch kunnen
ook de wijsheden uit het taoïsme voor ons
interessant en inspirerend zijn, vertelt
Frans Eijkelhof tijdens dit tweede deel van
zijn collegereeks over de Chinese filosofie.
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VANAF 25 SEP
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22 APR | DE VERLICHTING:
EEN TWEELUIK (1)
Herm Gerits - cultuurwetenschapper
10.00 - 12.00 uur | Bibliotheek Bemmel
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 maatschappelijke
ontwikkeling in deze tijd.

colleges

29 APR | DE VERLICHTING:
EEN TWEELUIK (2)
Herm Gerits - cultuurwetenschapper
10.00 - 12.00 uur | Bibliotheek Bemmel
Wat is waarheid? Wat is de reikwijdte
van kennis? Op de tweede avond van de
verlichting (16e en 17e eeuw) behandelt
cultuurwetenschapper Herm Gerits het
filosofische gezicht van dit historische
tijdperk. Aan de orde komen onder andere
Hobbes, Spinoza, Locke en Rousseau.

VANAF 15 OKT

UNIVERSITEIT
VAN MALDEN
15 OKT | PRESPA, EEN NATUURLIJKE
IDYLLE OP DE BALKAN
Berend Voslamber - liefhebber
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Berend Voslamber is ganzenonderzoeker
en bestudeert al jaren een kleine populatie
grauwe ganzen in Nationaal Park Prespa.
Prespa is een waterrijk gebied op het

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

drielandenpunt van Albanië, NoordMacedonië en Griekenland. De vraag die
Voslamber probeert te beantwoorden:
hoe houdt deze kleine populatie grauwe
ganzen zich hier in stand? Zijn enthousiasme
over zijn werk, de plaatselijke natuur,
cultuur en bevolking werkt aanstekelijk!
19 NOV | DE BEELDHOUWER JAC MARIS
Leo Ewals - kunsthistoricus
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Twee wereldoorlogen, de crisistijd, het 'rijke
Roomse leven', de wederopbouwtijd, de
ontzuiling en de welvarende jaren zestig en
zeventig. Deze roerige tijden zijn allemaal
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4 FEB | HET CONFLICT TUSSEN
DARWIN EN DE KERK - DEEL 1
Han Blok - bioloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Bioloog Han Blok vertelt het verhaal van
de evolutie van de mens aan de hand van
prachtige illustraties. In zijn tweeluik
‘Het conflict tussen Darwin en de kerk’
komt ook de tegenstrijdigheid tussen de
evolutietheorie en het scheppingsverhaal
aan bod. In het eerste deel vertelt hij over
de ontwikkeling van emoties, zoals jaloezie,
schaamte en wraak. Maar ook over het
ontstaan van monogamie en
samenwerking.

11 FEB | HET CONFLICT TUSSEN
DARWIN EN DE KERK - DEEL 2
Han Blok - bioloog
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
In het tweede deel van het tweeluik van
bioloog Han Blok over de evolutie van de
mens gaat het over de biologische aanpassingen onder invloed van religie en oorlog.
Ook komt de gevoeligheid van de mens voor
propaganda en xenofobie aan bod.
3 MRT | JAN VAN EYCK
EEN GROOT KUNSTENAAR
Trix Willemse - liefhebber
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Malden
Jan van Eyck (ca 1390 - 1441) was hofschilder
van Filips de Goede. Zijn beroemdste werk,
Lam Gods, hangt in de Sint-Baafskathedraal
van Gent. In deze Vlaamse stad is in het
voorjaar van 2020
een tentoonstelling
te zien over
Van Eyck en zijn
tijdgenoten.
Een mooie
aanleiding om
eens grondig in
te zoomen op het
werk van deze
grote kunstenaar.

boeken

TIP
MAGNUM OPUS
door Raymond Corremans
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terug te zien in het enorme oeuvre van
beeldhouwer Jac Maris (1900 - 1996).
Zijn werken zijn te zien in zijn oude atelier
in Heumen, nu ingericht als museum.
Kunsthistoricus dr. Leo Ewals heeft diverse
boeken gepubliceerd over regionale
kunstenaars, waaronder Jac Maris.
In dit college belicht hij het leven en
werk van Maris.

Kennis &
informatie

colleges

VANAF 12 FEB
Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT
VAN MUNTWEG
12 FEB | HET REALISME VAN
KENNE GRÉGOIRE
Jos Schoots - liefhebber
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Kenne Grégoire is een realistisch schilder.
Hij maakt figuratief werk in vrijwel alle
genres, waaronder
stillevens,
portretten, naakten,
feestende mensen
en landschappen.
Kunstliefhebber Jos
Schoots laat zien
dat Grégoires werk
stevig verankerd is in traditie en vakmanschap. Het bezit vaak een vervreemdend
element of een bijzondere kleurstelling. De
schilder is zelf ook aanwezig om te vertellen
over zijn werk en vragen te beantwoorden.
11 MRT | HET CONFLICT TUSSEN
DARWIN EN DE KERK - DEEL 1
Han Blok - bioloog
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Bioloog Han Blok vertelt het verhaal van
de evolutie van de mens aan de hand van
prachtige illustraties. In zijn tweeluik
‘Het conflict tussen Darwin en de kerk’
komt ook de tegenstrijdigheid tussen de
evolutietheorie en het scheppingsverhaal

aan bod. In het eerste deel vertelt hij over de
ontwikkeling van emoties, zoals jaloezie,
schaamte en wraak. Maar ook over het
ontstaan van monogamie en samenwerking.
18 MRT | HET CONFLICT TUSSEN
DARWIN EN DE KERK - DEEL 2
Han Blok - bioloog
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
In het tweede deel van het tweeluik van
bioloog Han Blok over de evolutie van de
mens gaat het over de biologische
aanpassingen
onder invloed
van religie en
oorlog. Ook komt
de gevoeligheid
van de mens voor
propaganda en
xenofobie aan
bod.
8 APR | DE MATTHÄUS-PASSION
ONTRAFELD
Jeroen Swarte - muziekdocent
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Een luisterlezing over de Matthäus-Passion
van Bach. Een unieke kans om dit beroemde
muziekstuk over het lijdensverhaal van
Jezus opnieuw te ontdekken. De muziek zelf

62 programma september 2019 • juni 2020 • www.obgz.nl/agenda-kennis-informatie

Kennis &
informatie

is al prachtig en aangrijpend, maar Bach wist
daar als geen ander diepere betekenissen in
te verwerken. De Matthäus-Passion zal
nooit meer hetzelfde klinken.

10 JUN | LEZING OVER AANGEBOREN
AFWIJKINGEN
Dr. Joop van der Straaten arts en anatoom
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
In de mythologie wemelt het van de
wezens met een vreemd uiterlijk.
Anatoom Dr. Joop van der Straaten en
schrijver Noud Bles leggen in dit college
de relatie tussen de wondere wezens uit de
mythologie en kinderen met aangeboren
afwijkingen. Ze hebben de geschiedenis
van verhalen over deze zogenaamde
‘wondergeboorten’ beschreven in een klein,
mooi geïllustreerd boekje.

13 MEI | HET VERDRIET VAN NIJMEGEN
1940-1945
Bart Janssen - auteur
10.30 - 12.00 uur | Bibliotheek Muntweg
Nijmegenaar Bart Janssen is bekend van zijn
boek De pijn die blijft uit 2005, met verhalen
van ooggetuigen van het Nijmeegse
vergissingsbombardement in 1944. Na dit
boek trok hij opnieuw door het land om foto’s
en verhalen van nabestaanden van Nijmeegse
oorlogsslachtoffers te verzamelen. Het
resultaat is een boek dat nog omvangrijker is
dan zijn eerste. In dit college
vertelt hij erover. In verband
met de te verwachten grote
belangstelling zal dit college
op 14 mei eventueel worden
herhaald.
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VANAF 24 OKT
Prijs leden/studenten € 2,50
overige bezoekers € 4,-

UNIVERSITEIT
VAN OVERBETUWE
24 OKT | PSYCHIATRIE ANNO 2019
Julia Liefferink - psychiater
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
Verwarde mensen, aanranders, drugsgebruikers: bijna dagelijks worden we in
het nieuws met mensen met psychiatrische
stoornissen geconfronteerd. Hoe vangen
psychiaters, psychologen en verpleegkundigen deze cliënten op? Welke behandeling
krijgen ze en hoe worden ze begeleid naar
passend werk? Julia Liefferink werkt als
psychiater bij de GGZ en komt dagelijks
met deze mensen in aanraking.

niet voor om. Als voorzitter van Stichting
Overbetuwe Groen Natuurlijk pleit hij
voor meer groen en een duurzamere
leefomgeving. Hoe kunnen we dit in
onze eigen tuin en omgeving bereiken?
Hierover gaat hij graag met de aanwezigen
in gesprek.
11 DEC | VOEDING EN VITALITEIT
OP LEEFTIJD
Lisette de Groot - hoogleraar voeding
van de oudere mens
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Zetten
Leven we langer als we gezond eten?
Lisette de Groot is professor voeding
van de oudere mens aan Wageningen
University en doet hier onderzoek naar.
Ze focust op voedingspatronen die van
invloed zijn op verouderingsprocessen
als osteoporose, sacropenie (de afname
van spiermassa en -functie), cognitieve
achteruitgang en verminderde eetlust.

7 NOV | GROENE RUIMTE VOOR
MENS EN DIER
Leo Starink - natuurbeheerder
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
Wilgen knotten, poelen graven, nestkasten
plaatsen voor steenuilen, een voedselbos
aanleggen… Leo Starink draait er zijn hand
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TIP

door Marjolein Dubbers

19 MRT | DE ROL VAN VOEDING BIJ KANKER
Ellen Kampman - hoogleraar kanker en
voeding
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Elst
Is een glas rode wijn per dag nou wel of niet
goed voor je gezondheid? En kun je van het
eten van rood vlees echt kanker krijgen?
Ellen Kampman is hoogleraar kanker en
voeding op Wageningen University en
vertelt je er alles over. Ze gaat ook in op de
vraag of er voedingsmiddelen zijn waarmee
je je leven kunt verlengen of verbeteren,
als je eenmaal ziek bent.
25 MRT | KRUISWEGSTATIES IN
OVERBETUWE EN LENT
Herman Schimmel - kenner
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Zetten
Een kruiswegstatie is een schilderij of
beeldhouwwerk dat een scène uit de
lijdensweg van Jezus weergeeft. Ze zijn
vaak te vinden in rooms-katholieke kerken.

8 APR | DE SCHILDER MESDAG
Marieke van der Heijden - kunsthistoricus
20.00 - 21.30 uur | Bibliotheek Zetten
Het Panorama Mesdag is een van de oudste
panoramaschilderijen en wereldberoemd.
Maar wat weten we eigenlijk nog meer van
deze schilder? Wist je bijvoorbeeld dat hij zijn
carrière begon als bankier? En dat zijn vrouw
Sientje ook meewerkte aan zijn panorama?
Leer van kunsthistoricus en kenner
Marieke van der Heijden meer over het
leven en werk van Hendrik Willem Mesdag.
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Elstenaar Herman Schimmel fotografeerde
in acht kerken in Overbetuwe en Lent de
kruiswegstaties en maakte er een boek van.
‘Want als de kerken dichtgaan, hebben we
altijd de foto’s nog’, aldus Schimmel. In zijn
lezing gaat hij in op de geschiedenis van de
kruiswegstaties.

intonijmegen.com
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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
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

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

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.
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