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en laat je inspireren...

Vergroot je wereld Vergroot je wereld 
met de bieb!met de bieb!
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www.obgz.nl/agenda
www.obgz.nl/agenda

VERGROOTVERGROOT  

JE wErELD 
mET DE BIEB

Met deze brochure nodigen we je uit om je kennis te 
verbreden. Neem een duik in onze uitgebreide collectie en 
digitale databanken. Laat je inspireren tijdens onze lezingen 
of schuif aan bij een workshop en ontdek je eigen schrijftalent.

Om onze programmering actueel en bruisend te houden, 
plannen we een half jaar vooruit. In januari verrassen 
we je graag opnieuw!

Een volledig overzicht van ons aanbod vind je op onze website. 
Kijk op WWW.OBGZ.NL/AGENDA voor al onze activiteiten en 
filter op basis van jouw interesse op soort activiteit en locatie. 

Ik wens je veel inspiratie toe en ontmoet je 
graag tijdens een van onze activiteiten!

Bert Hogemans 
directeur - bestuurder  
de Bibliotheek Gelderland Zuid
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COLOFON
De keuze van Annemarie Haverkamp           4

Auteurs aan het woord: Manon Uphof           4

Samen lezen en schrijven           5

Nederland Leest: 

Ontdek je familiegeschiedenis           6

Leestips           7 

Verbreed je kennis met de 

universiteit van de bieb           8

Zoek het even op met digitale bronnen           9

Nieuwe E-books 

en LuisterBieb-app           10

Ervaar poëzie           11

Kijk voor de meest actuele informatie 
en kaartverkoop van betaalde 
activiteiten op www.obgz.nl/agenda.

Let op: in verband met een maximum 
aantal bezoekers per activiteit is het 
alleen mogelijk om vooraf je kaartje 
te kopen en niet meer bij aanvang 
van de activiteit. 

Ontwerp en vormgeving: 
JIP Concept & Creatie
Redactie: Marketing & Communicatie, 
Bibliotheek Gelderland Zuid 
024 - 327 49 11 
info@obgz.nl
ww.obgz.nl

Volg ons op:Volg ons op:

       Bibliotheek Gelderland Zuid
       bieb024
Of geef je op voor onze digitale 
nieuwsbrief via 

COLOFONCOLOFON

www.obgz.nl/nieuwsbrief
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Tijdens het schrijven van haar boeken luistert journalist en schrijver 
Annemarie Haverkamp naar heel specifieke muziek. Voor haar laatste boek 
De achtste dag luisterde ze zelfs drie jaar lang naar dezelfde cd in de auto, 
op weg naar haar schrijfplek. Tijdens deze avond wil ze erachter komen 
waar andere auteurs naar luisteren tijdens het schrijfproces. Als gasten 
heeft ze de schrijvers Bert Wagendorp en Ivo Victoria uitgenodigd. 
Wagendorp is bekend van zijn column in De Volkskrant en zijn romans 
Ventoux en Masser brock. Victoria publiceerde vijf romans en schrijft
columns en verhalen voor diverse 
tijdschriften en kranten. 
Zijn nieuwste boek Alles is oké gaat 
over zijn dementerende moeder. 
Een avond vol literatuur en muziek!

DE 
KEUZE 
VAN

AUTEURS AAN 
HET WOORD

WOENSDAG 
28 OKTOBER

WOENSDAG 
25 NOVEMBER

Locatie: Locatie: Bibliotheek De Mariënburg  

Tijd: Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Prijs: Prijs: Leden - Studenten € 7,50 \ Overige bezoekers € 10,-

Locatie: Locatie: Bibliotheek De Mariënburg 

Tijd: Tijd: 20.00 - 22.00 uur

Prijs: Prijs: Leden - Studenten € 10,- \ Overige bezoekers € 12,50

Annemarie Annemarie 
HaverkampHaverkamp

Manon UphoffManon Uphoff
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Meld je aan voor onze leeskringservice en blijf op de hoogte van 
relevante activiteiten vanuit de bibliotheek, zoals literaire lezingen, 
culturele activiteiten en de Boekenweek. Maar ook interessante 
tips van andere culturele en literaire instellingen.

SAMENSAMEN  
    LEESKRINGEN    LEESKRINGEN
In je eentje genieten van een boek is natuurlijk prachtig, maar samen genieten is nog veel leuker! 
Lijkt het je wat om met andere leesliefhebbers hetzelfde boek te lezen en bespreken? Sluit je dan 
aan bij een leeskring. We hebben filosofische en literaire leeskringen en zelfs een leeskring over 
Engelse literatuur. Wil je weten of het iets voor jou is? Bezoek dan een informatiebijeenkomst of 
een speeddate-avond voor nieuwe leeskringen. En als je op zoek bent naar inspiratie voor een boek, 
dan nodigen we je van harte uit voor onze Boekenproeverij in Bibliotheek De Mariënburg. 
Tijdens deze avond laten we de ‘pareltjes’ uit de boekenwereld zien. Of raak geïnspireerd tijdens 
een van onze ‘Boek & Buffet’ -bijeenkomsten 
in Groesbeek, Kekerdom, Leuth en Millingen 
aan de Rijn. Tijdens een buffet met lekkere 
hapjes voer je leuke gesprekken 
over literatuur.

SCHRIJFKRINGENSCHRIJFKRINGEN
Sluit je aan bij de Schrijfkring in Bibliotheek Elst. 

Tijdens zestien bijeenkomsten maak je 
creatieve schrijfopdrachten en bespreek ze met je

medecursisten. Twee vrijdagochtenden per maand 
komt de schrijfkring bij elkaar. Aanmelden bij Forte 

Fit via jj.zwier1@chello.nl.

Kijk op Kijk op 
www.obgz.nl/samenlezenwww.obgz.nl/samenlezen

LEzEN & 
SCHrIJVEN

Meld je aan via Meld je aan via 

www.obgz.nl/leeskringservice
www.obgz.nl/leeskringservice

SCHRIJFWORKSHOPSSCHRIJFWORKSHOPS
Heb je zelf schrijfambities? 
In samenwerking met De Lindenberg 
organiseren we diverse schrijfworkshops. 
Denk aan een workshop columns schrijven, 
verhalen vertellen of autobiografisch schrijven. 
Door teksten te delen, leer je van én met elkaar. 
Meld je aan via WWW.DELINDENBERG.COM.

De meest recente roman van Manon Uphoff, Vallen is als vliegen, 
oogstte zeer veel lof bij recensenten, boekverkopers, schrijvers en lezers. 
Sommigen vonden het de beste Nederlandstalige roman van 2019. 
Ook schrijver Annemarie Haverkamp is onder de indruk van het boek. 
“De toon spreekt me erg aan. De zinnen zijn rauw, hard - maar oh zo 
mooi.” Het is een in werkelijkheid gewortelde roman over een almaar 
groter wordend, pijnlijk verleden. Daarin ontvouwt zich een benauwende 
wereld vol lichamelijke onbegrensdheid, misbruik, geweld, schoonheid 
en pijn. Uphoff zal deze avond vertellen over de totstandkoming van 
           dit zeer persoonlijke boek. 

HOOGTE!
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nederland leest 2020nederland leest 2020
LEESTIPS

  Ga voor inspiratie naar www.obgz.nl/leestips. 
  Of meld je via onze website aan voor onze 
  Aanwinstenmail, met wekelijks nieuwe titels 
  uit onze collectie. Je kunt je ook via de 
       Bibliotheek Wise-app aanmelden voor deze service.  Je kiest zelf van welke thema’s 
                  je een Aanwinstenmail wilt ontvangen, bijvoorbeeld over psychologie, kunst, 
                                   jeugdboeken, thrillers, muziek, young adult of grootletterboeken.

Een Een 

stralende toekomst stralende toekomst 

Rebecca MakkaiRebecca Makkai

Aangrijpende en hoop-

volle roman die verslag 

doet van de aids 

epidemie vanaf de uit-

braak tot het heden.

M.M. 

Antonio ScuratiAntonio Scurati

Documentaire roman 

over Mussolini en 

winnaar van de 

belangrijkste Italiaanse 

literatuurprijs.

 

Eens ging Eens ging 

de zee hier tekeer de zee hier tekeer 

Eva VriendEva Vriend

Het verhaal van de 

Zuiderzee en haar 

kustbewoners.

MissievadersMissievaders 

Mar OomenMar Oomen

Bijzonder perspectief 

op een onderbelichte 

bladzijde uit de koloniale 

geschiedenis: de hoog-

tijdagen van de 

katholieke missie.

Liefde als Liefde als 

het erop aankomthet erop aankomt

Daniela KrienDaniela Krien

Sprankelende roman 

over de belevenissen 

van vijf vrouwen die zijn 

opgegroeid in de DDR.

Terug naar Terug naar 

Neerpelt Neerpelt 

Lieve JorisLieve Joris

Autobiografisch verslag 

van een Vlaams dorps-

meisje dat haar weg vindt 

naar het schrijverschap.

Een muur Een muur 

van watervan water 

Teuntje de HaanTeuntje de Haan

Zoektocht naar een 

vader die verdween in de 

rampnacht: 1 februari 

1953. 

Dit is Dit is 

mijn moedermijn moeder

Tommy WieringaTommy Wieringa

Liefdevol en tragikomisch 

portret van de tumultueuze 

relatie tussen de bekende 

schrijver en zijn moeder.

www.obgz.nl/leestips

meermeer

LEESTIPS?

ZATERDAG 
7 NOVEMBER

Op deze dag kun je in Bibliotheek De Mariënburg 
ook naar de bloemlezing Tinder van toen van 
Mark Traa, redacteur van het tijdschrift Quest. 
Hij verzamelde honderden oude contact- en 
huwelijksadvertenties uit de 19e eeuw. 
Een intiem inkijkje in het liefdesleven van onze 
voorouders. Of vergaap je aan prachtige oude 
beelden van Nijmegen tijdens de lezing van Kees 
Moerbeek. Met behulp van oude foto’s laat hij 
het Nijmegen van vroeger tot leven komen.

De landelijke leescampagne ‘Nederland Leest’ staat dit jaar in het teken 
van Kleine geschiedenis, grote verhalen. In de bibliotheek kun je gratis via 
de databank Delpher in je eigen familiegeschiedenis duiken. Op zaterdag 
7 november staan Delpher-deskundigen van het Regionaal Archief 
Nijmegen in de hal van Bibliotheek De Mariënburg klaar om je te helpen.

Cadeautje van de bibliotheek, op te halen in november

LocatieLocatie: Bibliotheek De Mariënburg 

TijdTijd: 13.00 - 17.00 uur   Ontdek jouw geschiedenis

 15.00 - 15.45 uur Tinder van toen: liefdesoproepen in de krant

 16.00 - 17.00 uur Het oude Nijmegen van Kees Moerbeek

PrijsPrijs: Gratis

je familie-je familie-
geschiedenisgeschiedenis!
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Bekijk het overzicht Bekijk het overzicht 

van databanken op  van databanken op  

www.obgz.nl/databanken
www.obgz.nl/databanken

8 

Wil jij weten wat er op je geboortedag in de krant stond? Ben je 
benieuwd wat precies op de dag af twintig jaar geleden groot 
nieuws was? Dit kun je allemaal teruglezen in de databank Delpher, 
met miljoenen oude kranten. Op de website van de bieb zijn nog 
meer databanken te vinden die je als bibliotheeklid gratis kunt 
raadplegen. Oefen bijvoorbeeld het theorie-examen via Theorie.nl of 
bekijk via de Consumentenbond tests van producten en diensten. 

VERBREED 
JE KENNIS

ZOEK

Voor scholieren is de Uittrekselbank 
reuzehandig, met ruim 2700 uittreksels 
van boeken. Voor leesinspiratie tippen wij 
de databank Lezen voor je lijst: handig bij 
het kiezen van een boek dat past bij je
leesniveau. 

Heb je jonge kinderen? Dan is de site Junior Einstein 
misschien interessant voor jou. Hiermee kunnen kinderen 
vakken van de basisschool oefenen. 
Of surf eens naar de website Bereslim, met interactieve 
animatiefilmpjes van prentenboeken. Een leuke manier 
om samen met taal bezig te zijn. 

In de bibliotheken in Beek-Ubbergen, 
Beuningen, Groesbeek, Bemmel, Elst, 
Zetten en Nijmegen (Bibliotheek 
Muntweg) kun je terecht voor 
boeiende en leerzame verhalen. 
Zoals een lezing over de bevrijding 
van Groesbeek, de Stevenskerk of 
de muziek van Beethoven?

Kom naar de ‘Universiteit van de bieb’ voor lezingen over uiteenlopende 
onderwerpen verteld door lokale experts. Een leuke gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en je te verdiepen in verrassende thema’s. 

met de universiteit       met de universiteit       
van de bieb van de bieb 

Prijs: Prijs: Leden - Studenten € 2,50 \ Overige bezoekers € 4,-

     HeT
evEn oP!
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Koptelefoon op en wegdromen bij een luisterboek… een bijzondere 
manier om een verhaal te beleven. Maar ook prettig als je slechtziend 
bent. In de nieuwe app van de Online Bibliotheek kun je 
als bibliotheeklid naast e-books nu ook luisterboeken lenen. 
Hiervoor heb je niet meer de aparte LuisterBieb-app nodig. 
Je kunt kiezen uit duizenden boeken en deze direct vanuit de 
app op je tablet, telefoon, computer of e-reader downloaden. 
Kun je niet kiezen? Bekijk je persoonlijke leestips of zet een 
aantal boeken op je favorietenlijst voor een volgende
keer. Je kunt ook previews bekijken of fragmenten 
beluisteren. 

Je vindt de nieuwe Online Bibliotheek-app 
in de App Store (iOS) of Play Store (Android). 

word lidword lid
 van de van de

NIEUWE 
APP

e-books éne-books én
luisterboekenluisterboeken

Meer weten over onze abonnementen?
Meer weten over onze abonnementen?

Kijk op www.obgz.nl/lidworden
Kijk op www.obgz.nl/lidworden

Meer informatie?Meer informatie?

Kijk op www.obgz.nl/ebooks
Kijk op www.obgz.nl/ebooks

ERVAAR 
POEZIE

Ga dit najaar in gesprek met 
de Nijmeegse stadsdichter 
Wout Waanders, ontdek 
'spoken word' en laat je 
verrassen door opkomend 
talent en ervaren dichters.

ONBEDERF'LIJK VERS ONBEDERF'LIJK VERS 
Opnieuw worden zes bijzondere locaties 
in de binnenstad van Nijmegen omgetoverd 
tot literaire podia. Onbederf'lijk Vers zal 
met de perfecte mengelmoes van 
opkomend talent en meer ervaren dichters 
live poëzie verspreiden in de fijnste 
cafeetjes van Nijmegen.

WOENSDAG 
14 OKTOBER

WOENSDAG 
4 NOVEMBERfe

st
iv

a
l

fe
st

iv
a

l

e
v

e
n

t
e
v

e
n

t

MENSEN ZEGGEN DINGENMENSEN ZEGGEN DINGEN
Mensen Zeggen Dingen bestaat uit een 
groep getalenteerde woordkunstenaars. 
Sproëzie is hun toverwoord: een combina-
tie van 'spoken word', literatuur, theater, 
rap, cabaret en improvisatie. Ze hebben 
in het hele land én bij onze zuiderburen 
al een behoorlijke reputatie opgebouwd. 
Deze jonge woordkunstenaars vervelen 
zich in ieder geval nooit!  

BIEB
Kinderen en jongeren kunnen tot 18 jaar gratis lid worden 

van de bibliotheek. Voor jongeren van 18 t/m 21 jaar 
hebben we een speciaal tarief van € 24,70 per jaar. 

Volwassenen betalen € 60,15 per jaar, oftewel 5 euro  
per maand. Koop je gemiddeld 4 boeken per jaar? 

   Dan heb je het abonnement zo terugverdiend! 
   Naast boeken kun je gratis muziek, films, luister- 

     boeken,tijdschriften en bladmuziek lenen en 
       gratis reserveren uit onze collectie van ruim  

 een half miljoen items. Bovendien heb je 
 toegang tot e-books en luisterboeken voor 

op je tablet, e-reader of smartphone en krijg 
je korting op activiteiten van de bieb. Locatie: Locatie: Bibliotheek De Mariënburg 

Tijd: Tijd: 20.00 - 23.30 uur

PrijsPrijs: Gratis Locatie: Locatie: Bibliotheek De Mariënburg 

Tijd: Tijd: 20.30 - 23.00 uur

PrijsPrijs: Gratis
Wout Waanders © Studio SchulteSchultz

STADSDICHTER ON TOURSTADSDICHTER ON TOUR
Sinds februari 2019 is Wout Waanders stadsdichter van Nijmegen. Wout was hoofdredacteur 
van het Nijmeegse literaire tijdschrift Op Ruwe Planken en stond op festivals als Lowlands en 
de Zwarte Cross. Tijdens het spreekuur kun je in gesprek gaan met Wout over jouw gedichten 
of verhalen. Meld je aan via stadsdichter@wintertuin.nl. Kijk op onze website voor de data en 
locaties in het voorjaar van 2021.

zaterdag 5 september 2020 11.00 - 13.00 uur Bibliotheek De Mariënburg

donderdag 1 oktober 2020 19.00 - 21.00 uur Bibliotheek De Biezantijn

vrijdag 30 oktober 2020 15.00 - 17.00 uur Bibliotheek Muntweg

PrijsPrijs: Gratis



Met leuke weetjes, 
mopjes, (taal)proefjes 
en een kalender met 
alle activiteiten van 
de bieb voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar.

HULP 
NODIG
bij debij de
nederlansenederlanse
taal of optaal of op
digitaaldigitaal
gebied?gebied?

Bekijk ons gloednieuwe biebblad!

Haal de brochure in de bibliotheek 
Haal de brochure in de bibliotheek 

of kijk op www.obgz.nlof kijk op www.obgz.nl


