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WELKOM!WELKOM!  

Als klantadviseur vind ik het leuk om jou als klant te helpen het juiste boek te vinden. 
Maar nóg leuker vind ik het om je te laten zien dat de bibliotheek een plek is voor 
ontmoeting, om kennis te delen en van elkaar te leren.    

Zo kun je in verschillende gemeenten terecht voor de terugkerende activiteit Koffie & Boek, 
een moment voor ontmoeting en het delen van leestips. Of kom naar het Schrijfcafé in 
Beuningen om te leren hoe je jouw verhaal op papier zet. Tip: een prachtig boek over de 
kracht van verhalen is Alles wat verdrietig is, is onwaar van Daniel Nayeri. 

Kun jij je nog de ontmoeting met jouw eerste liefde herinneren? Neem een lief persoon op 
Valentijnsdag mee naar de lezing Tinder van toen: liefdesoproepen in de krant. Of stel jezelf 
open voor een Blind Date door een verrassingstas met boeken te lenen. Ook is 'Eerste liefde' 
het thema van de 87e Boekenweek. Dan speelt theatergroep Piepschuim de toepasselijke 
voorstelling Een ode aan de Eerste Liefde.  

Er valt komend seizoen weer veel te leren, bijvoorbeeld tijdens de lezingen van de 
Universiteit van de bieb. Of begin het jaar goed en ontmoet elkaar online bij één van 
de Kennisdelers. Voor hilarische verhalen over opvoeden en ouderschap raad ik de live-
opnamen in Bibliotheek De Mariënburgvan de populaire podcast Ik ken iemand die aan. 
Genoeg onderwerpen voor mooie gesprekken!

Ik nodig je van harte uit om elkaar te ontmoeten in de bibliotheek. 
Omdat zoals de band Chef'Special terecht zingt: 
'Strangers are strangers until they meet'.

Hanneke Huidekoper
Klantadviseur Bibliotheek De Mariënburg
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DE EERSTE LIEFDEDE EERSTE LIEFDE

“Tijdens mijn studietijd kwam ik in 
aanraking met één van de meest 
spannende, romantische en avontuur-
lijke Nederlandse schrijvers/dichters: 
J. Slauerhoff. Zijn boek Het leven op aarde 
beschrijft de reis van een einzelgänger 
uit het westen door het China van een 
eeuw geleden. Slauerhoff neemt je mee 
in een bizar verhaal vol prachtige 
beschrijvingen van natuur, cultuur en 
de overdenkingen van de hoofdpersoon.
Het wakkerde mijn reislust en nieuwsgie-
righeid naar andere landen en culturen 
aan en was daarmee mijn ‘eerste liefde'." 

Robbert Koekoek 
Theatermaker bij Piepschuim

“Ik heb twee jaar geleden het lezen 
weer helemaal nieuw leven ingebla-

zen door bij een boekenclub te gaan. 
Het eerste boek in die periode was 

De Opwindvogelkronieken van Haruki 
Murakami.  Ik zou dat boek zelf nooit gekozen 
hebben, maar was er behoorlijk van onder de 
indruk. Het is goed om soms andere literatuur 
te lezen dan wat je gewend bent, of waarbij je 
soms even moet doorbijten. Zo’n boek kan je 
aangenaam verrassen en je blik op de wereld 
verruimen!"

Elma Vriezekolk  
Presentator van de talkshow 'Aan tafel in de wijk'

van Robbert, Elma en Jelmer

“Wie écht het aller- aller- allermooiste gedicht geschreven heeft over rouw, de vrouw, 
het auto-ongeluk, de dood en het nieuwe leven, was de dichter waarvan ik het 
verzameld werk uit de boekenkast van mijn broer haalde, willekeurig. Het was de 
bundel Zolang er sneeuw ligt van Herman de Coninck. Ik sloeg het boek open op het 
gedicht Verjaardagsvers. Ik las het, las het nog 's, en nog 's, 
en nog ‘s, ook om te verbergen dat de tranen uit m'n ogen 
spoten zowat. Het raakte me, vermaakte me, ontwaakte me 
en maakte me de 'dichter' die ik nu ben."

Jelmer van Lenteren - Schrijver van het themagedicht 
voor de Nijmeegse Poëzieweek

Welk boek beschouw jij als je ‘eerste liefde’? Dit vroegen we aan 
drie gasten die we dit voorjaar in de bieb ontvangen. 

LEES HET GEDICHT 
‘VERJAARDAGSVERS’ OP 

WWW.OBGZ.NL/BIEBZINNIG 
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AAN TAFEL 
IN DE WIJK

Op 29 maart is het Wereld Alzheimerdag. Iemand met Alzheimer, ook wel dementie 
genoemd, heeft geheugenproblemen en krijgt steeds meer moeite met dagelijkse 
vaardigheden. Ken je iemand met Alzheimer? Kom dan op deze dag naar onze talkshow 
‘Aan tafel in de wijk’ in Bibliotheek Groesbeek. 

GESPREKKEN OVER DEMENTIE DINSDAG 
29 MAART

Presentator Elma Vriezekolk gaat in gesprek met Prof. Dr. Raymond 
Koopmans van het Radboudumc. Hij doet onderzoek naar oude en 
jonge mensen met de ziekte van Alzheimer. Ook neemt een 
mantelzorger plaats aan tafel om ervaringen te vertellen. Je kruipt 
tijdens deze avond in de huid van iemand met dementie en leert 
wat je voor een Alzheimer-patiënt kunt betekenen. Na afloop kan 
iedereen nog even met elkaar napraten.

Bibliotheekleden betalen       voor een kaartje, 
overige bezoekers € 5. Koop vooraf een kaartje in de bibliotheek 
of via www.obgz.nl/agenda. 



6  BiebZINnig • voorjaar 2022 • Bibliotheek Gelderland Zuid

PIEPSCHUIM
Piepschuim bestaat uit taalfilosoof en 
componist Cor Burger (teksten, zang, gitaren) 
en multi-instrumentalist en acteur Robbert
Koekoek (blaasinstrumenten, bas en percussie). 

Beiden heren zullen in de bibliotheek de liefde 
bezingen. De liefde die je van je sokken blaast, 
die je totaal onverwachts overkomt en die je 
volkomen overmant. Mocht je Piepschuim nog 
niet kennen, laat dit dan je eerste kennismaking 
zijn: je zult verliefd worden!

Het thema van de 87e Boekenweek is ‘Eerste liefde’. Vol overgave zal theatergroep Piepschuim 
de eerste liefde met jullie vieren: met schitterende teksten over de schoonheid en de verwarring 
van de liefde, over de bijbehorende twijfel en soms het verdriet. 

EEN ODE AAN
DE EERSTE LIEFDE 

BOEKENWEEK
5 T/M 13 MAART

WAAR
Bibliotheek De Mariënburg (7 maart), 
Bibliotheek Elst (10 maart) en 
Bibliotheek Beuningen (11 maart) 

HOOG BEZOEK! HOOG BEZOEK! 
Op zaterdag 5 maart komen Boekenweekauteurs 
Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld 
naar Nijmegen! Houd onze online agenda in de 
gaten voor meer informatie. 



We nodigden journalist Mark Traa uit voor een 
lekkere bak koffie. Mark is redacteur van het populair 
wetenschappelijke tijdschrift Quest. Ook beheert hij het 
populaire Instagram-account Liefde van Toen, met historische 
liefdesoproepen. Op maandag 14 februari (Valentijnsdag!) 
geeft Mark een lezing in Bibliotheek De Mariënburg over 
‘Tinder van toen’. 

KOFFIE 
MET...

Hoe drink je je koffie het liefst? 
Als ik de kans krijg kies ik voor een 
cappuccino. Met suiker.

Wat betekent de bibliotheek voor jou? 
Tot mijn schande kom ik weinig in mijn 
lokale bibliotheek, behalve wanneer ik 
met mijn zoontje kinderboeken ga halen. 
Zelf lees ik erg veel voor mijn werk, en dat 
zijn vaak wetenschappelijke artikelen die 
ik op internet vind. Ook koop ik graag 
bijzondere tweedehands boeken. 

Wat is je favoriete boek? 
Zoals zovelen koester ik warme jeugd-
herinneringen aan Kruistocht in Spijker-
broek van Thea Beckman. Ook De Reis naar 
de Maan van Jules Verne heb ik vele malen 
gelezen. Tegenwoordig lees ik vooral boeken 
over geschiedenis. Een boek dat ik zelf graag 

geschreven had willen hebben is Nederland uit 
de lucht geschoten van Judith Moortgat, over de 
eerste luchtfotografen in Nederland.

Wat maakt deze zo bijzonder voor jou? 
Het laatste boek is typisch een geschiedenisboek 
waar ik van houd: over een relatief onbekend 
onderwerp waar bij nadere beschouwing een 
hele wereld achter schuil gaat. En dan ook nog 
met mooie en niet eerder gepubliceerde foto’s.

Heb je een guilty pleasure?
Ik kan nog steeds gniffelen bij Asterix en Obelix, 
ook al heb ik die allemaal totaal stukgelezen.

Waar lees je het liefst? 
Gewoon op de bank. Of aan mijn bureau, als het 
om boeken gaat die ik citeer in mijn verhalen 
voor Quest.

Mark Traa
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VERRUIM 
JE BLIK!

KIJK IN DE AGENDA 
VOOR DE DATA EN LOCATIES

VANAF 
JANUARI

Wil je graag je kennis uitbreiden over uiteenlopende onderwerpen? 
Kom dan naar de Universiteit van de bieb!

Lokale experts geven lezingen in de bibliotheken in 
Beek-Ubbergen, Groesbeek, Leuth, Malden, Bemmel, Elst 
en de Nijmeegse bieb aan de Muntweg. Je steekt er altijd 
wat van op en ontmoet ook nog eens andere mensen. 
Wat dacht je van onderwerpen als de Nijmeegse 
stadswallen, de natuur van Leuth, de Guernica van 
Picasso of zwarte gaten? 
Een kaartje kost € 4 voor bibliotheekleden en € 5 
voor overige bezoekers. 

8 

De natuur van Leuth

Guernica



De liefde: een onuitputtelijke bron van inspiratie! Er zijn talloze boeken geschreven 
over prachtige, smachtende en krachtige liefdes. In deze woordpuzzel vinden jullie een 
aantal mooie boekentips. Puzzelen jullie mee? Zo werkt het: 
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woordpuzzel 

WIN EEN 
BOEKENPAKKET!

Mail de oplossing voor 1 juli 2022 naar 
actie@obgz.nl o.v.v. Woordpuzzel. 

Onder de winnaars verloten we een 
BOEKENPAKKET met de volgende drie boeken:
- Eerste liefde | David Nicholls
- Eerste liefde | Ian McEwan
- Eerste liefdes en laatste verhalen | Oliver Sacks

BOEKTITELS:
1. De wonderjaren van 
 Billy Marvin
2. Het enige verhaal
3. Hotel Lonely Hearts
4. Eerste liefde
5. Sirenen
6. Een liefde in de lente
7. Eerste liefde, laatste hart
8. Het Rosie Project
9. Lieg met mij
10. Het boek van wonderlijke 
 nieuwe dingen
11. Buiten de orde
12. Augustus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

 

1. Hieronder zie je twaalf boektitels staan. 
 Zoek de schrijver op van deze titels. 
 Tip: gebruik hiervoor de biebcatalogus! 
2. Vul steeds de achternaam van de schrijver 
 in bij het corresponderende nummer
3. In de gekleurde balk wordt na invulling   
 van alle schrijversnamen een woord
 zichtbaar. Dit is de oplossing!

De oplossing is: 
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EÉN KEER INLOGGEN 
VOOR HET HELE GEZIN! 
Heb je als gezin meerdere bibliotheekabonnementen? 
Dan kun je via ‘Mijn Bibliotheek’ op onze website machtigingen 
instellen voor gezinsleden. Je hoeft dan maar één keer in 
te loggen om materialen voor alle gezinsleden te 
verlengen. Ook kun je in één keer alle boetes betalen. 
Gewoon onder de menuknop ‘Relaties’ even de 
geboortedatum en het pasnummer invullen 
van je gezinsleden. Handig! Let er wel even op dat als je 
voor een gezinslid zowel wilt verlengen als betalen, je twee losse machtigingen moet aanvragen. 
Vragen? Bel onze klantenservice via 024 - 327 49 11. 

VOORDEEL 
MET JE BIEBPAS
Met korting naar een voorstelling, theaterstuk, museum of meelopen met een 
architectuurwandeling? Als lid van onze bibliotheek krijg je op vertoon van je bibliotheekpas 
korting op diverse activiteiten in en rondom Nijmegen.

Zo krijg je €2,50 korting op de zondagochtend-rondleidingen van het Architectuurcentrum Nijmegen. 
Onder leiding van een architect, historicus of stedenbouwkundige ga je op pad, te voet of per fiets. 
Elke tocht heeft weer een andere invalshoek. 

Als bibliotheeklid krijg je ook regelmatig korting op voorstellingen van Stadsschouwburg Nijmegen 
en Kwatta Jeugdtheater. Of op een kaartje voor muZIEum, natuurmuseum De Bastei of Museum 
Het Valkhof. Houd onze website in de gaten voor actuele informatie: WWW.OBGZ.NL/VMJB. 



Poëzie in alle hoeken en gaten van de stad: dat is de Nijmeegse Poëzieweek! 
Van 27 januari t/m 2 februari kun je in Nijmegen niet om poëzie heen. Op de mooiste 
plekken kom je gedichten tegen over het thema ‘natuur’. Laat je tijdens de Poëzieweek 
verrassen door lieveheersbeestjeswoorden, slingerplantzinnen en varenverzen. 

Omdat feesten ook in onze natuur zit gaan we dat op Gedichtendag zeker doen! 
We trappen de Poëzieweek op 27 januari feestelijk af met het Nijmeegs Poëziefeest 
in Bibliotheek De Mariënburg. Hier vieren we dat Heidi Koren één jaar onze 
stadsdichter is. Oud-stadsdichter Wout Waanders lanceert zijn website met 
stadsgedichten. 

Piepschuim speelt een muzikale theatervoorstelling die het duo speciaal 
voor deze gelegenheid heeft gemaakt. Wie nu nog durft te beweren dat 
poëzie saai is, heeft geen feest met ons gevierd!

27 JANUARI 
T/M 2 FEBRUARI
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KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA OP 
WWW.NIJMEEGSEPOEZIEWEEK.NL.

Stadsdichter Heidi Koren
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DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT PRIJS LOCATIE

Elke laatste ma
van de  maand
14.00 - 15.00 uur

Koffie & Boek ontmoeting gratis Bibliotheek Hatert

di 04-01-2022
10.30 - 12.00 uur

Universiteit van Muntweg: 
Identiteit na hersenletsel

lezing Leden en studenten € 4
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Muntweg

do 20-01-2022 
19.00 - 20.30 uur

Tegenlicht Meet Up Nijmegen event gratis Bibliotheek 
De Mariënburg

do 27 januari t/m 
2 februari 2022

Nijmeegse Poezieweek 
over het thema 'natuur'

event Nijmegen, 
meerdere locaties

di 01-02-2022 
10.30 - 12.00 uur

Universiteit van Muntweg: 
Over sterven en laten sterven

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Muntweg

ma 14-02-2022 
20.00 - 22.00 uur

Tinder van toen: 
liefdesoproepen in de krant 

lezing Leden en studenten € 6  
Overige bezoekers € 7,50

Bibliotheek 
De Mariënburg

do 17-02-2022 
19.00 - 20.30 uur

Tegenlicht Meet Up Nijmegen event gratis Bibliotheek 
De Mariënburg

wo 23-02-2022 
20.00 - 22.00 uur

De keuze van Samir Fighil lezing Leden en studenten € 7,50  
Overige bezoekers € 10

Bibliotheek 
De Mariënburg

di 01-03-2022 
10.30 - 12.00 uur

Universiteit van Muntweg: 
Nijmeegse stadswallen

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Muntweg

ma 07-03-2022 
20.00 - 21.00 uur

Een ode aan De Eerste Liefde 
door Piepschuim

theater-
voorstelling

leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5 

Bibliotheek 
De Mariënburg

wo 09-03-2022 
20.30 - 22.00 uur 

NIKS NIEUWS: Marco Martens & 
Luan Buleshkaj

voorstelling Leden en studenten € 7,50 
Overige bezoekers € 10

Bibliotheek 
De Mariënburg

za 12-03-2022 
13.00 - 17.00 uur

Nijmegen stemt: 
verkiezingsmarkt

event gratis Bibliotheek 
De Mariënburg

zo 13-03-2022 
16.00 - 17.30 uur

Nijmegen stemt: 
In Search of Democracy 3.0

voorstelling gratis Nijmegen, LUX

do 17-03-2022 
19.00 - 20.30 uur

Tegenlicht Meet Up Nijmegen event gratis Bibliotheek 
De Mariënburg

ma 04-04-2022 
20.00 - 22.00 uur

Boekenproeverij event Leden en studenten € 6
Overige bezoekers € 8

Bibliotheek 
De Mariënburg

di 05-04-2022 
10.30 - 12.00 uur

Universiteit van Muntweg: 
Alle kleine beestjes helpen.                                     

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Muntweg

di 12-04-2022 
20.00 - 22.00 uur

Ik ken iemand die live podcast Leden en studenten € 7,50  
Overige bezoekers € 10

Bibliotheek 
De Mariënburg

do 21-04-2022 
19.00 - 20.30 uur

Tegenlicht Meet Up Nijmegen event gratis Bibliotheek 
De Mariënburg

di 03-05-2022 
10.30 - 12.00 uur

Universiteit van Muntweg: 
Zwarte gaten

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Muntweg

GEMEENTE NIJMEGEN
AGENDA
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GEMEENTE BERG EN DAL

DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT PRIJS LOCATIE

wo 16-03-2022 
19.30 - 21.00 uur

Universiteit van Groesbeek: 
De (on)zin van voeding

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Groesbeek

wo 23-03-2022 
19.30 - 21.00 uur

Universiteit van Beek-Ubbergen: 
Duurzame landbouw in een voedselbos

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beek-Ubbergen

di 05-04-2022 
19.00 - 21.00 uur

Speeddate-avond voor
nieuwe leeskringen

leeskring gratis Bibliotheek 
Beek-Ubbergen 

di 29-03-2022 
19.30 - 21.00 uur

Aan tafel in de wijk: 
Over dementie

talkshow Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Groesbeek

do 07-04-2022 
19.30 - 21.00 uur

Universiteit van Leuth: 
De natuur van Leuth

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek Leuth

do 14-04-2022 
19.30 - 21.00 uur

Universiteit van Groesbeek: 
De natuur van Groesbeek

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Groesbeek

di 19-04-2022 
19.30 - 21.00 uur

Universiteit van Beek-Ubbergen: De 
natuur van Beek-Ubbergen

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beek-Ubbergen

wo 20-04-2022 
19.30 - 21.00 uur

Speeddate-avond voor 
nieuwe leeskringen

leeskring gratis Bibliotheek 
Groesbeek

wo 04-05-2022 
10.00 - 12.00 uur

Boek & Lunch ontmoeting € 7,50 Bibliotheek 
Groesbeek

DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT PRIJS LOCATIE

do 09-05-2022 
19.00 - 20.30 uur

Tegenlicht Meet Up 
Nijmegen

event gratis Bibliotheek 
De Mariënburg

di 07-06-2022 
10.30 - 12.00 uur

Universiteit van Muntweg: 
De Guernica van Pablo Picasso

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Muntweg

ma 13-06-2022 
20.00 - 22.00 uur

Schrijver in de Hortus: 
Eva Meijer

auteur Leden en studenten € 7,50 
Overige bezoekers € 10

Nijmegen, 
Hortus

do 16-06-2022 
19.00 - 20.30 uur

Tegenlicht Meet Up Nijmegen event gratis Bibliotheek 
De Mariënburg
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GEMEENTE OVERBETUWE

DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT PRIJS LOCATIE

Elke derde wo 
van de maand
10.00 - 11.00 uur

Koffie & Boek ontmoeting gratis Bibliotheek Elst

do 10-03-2022 
20.00 - 21.00

Een ode aan De Eerste Liefde 
door Piepschuim

theatervoor-
stelling

leden en studenten € 4 
niet-leden € 5

Bibliotheek Elst

DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT PRIJS LOCATIE

Elke derde di 
van de maand
10.00 - 11.00 uur

Koffie & Boek ontmoeting gratis Bibliotheek 
Beuningen

wo 05-01-2022 
20.00 - 21.00 uur

Schrijfcafé cursus gratis Bibliotheek 
Beuningen

do 13-01-2022 
20.30 - 22.00 uur

Universiteit van Beuningen: 
De (on)zin van ontwikkelingswerk

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beuningen

wo 02-02-2022 
20.00 - 21.00 uur

Schrijfcafé cursus gratis Bibliotheek 
Beuningen

do 10-02-2022 
20.30 - 22.00 uur

Universiteit van Beuningen: China: 
wereldmacht in geopolitiek perspectief

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beuningen

wo 02-03-2022 
20.00 - 21.00 uur

Schrijfcafé cursus gratis Bibliotheek 
Beuningen

do 10-03-2022 
20.30 - 22.00 uur

Universiteit van Beuningen:
Identiteit na hersenletsel

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beuningen

vrij 11-03-2022 
20.00 - 21.00

Een ode aan De Eerste Liefde door 
Piepschuim

theater-
voorstelling

Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beuningen

wo 06-04-2022 
20.00 - 21.00 uur

Schrijfcafé cursus gratis Bibliotheek 
Beuningen

do 14-04-2022 
20.30 - 22.00 uur

Universiteit van Beuningen: 
We vernietigen onze eigen leefbiotoop

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beuningen

wo 04-05-2022 
20.00 - 21.00 uur

Schrijfcafé cursus gratis Bibliotheek 
Beuningen

do 12-05-2022 
20.30 - 22.00 uur

Universiteit van Beuningen:
Zwarte gaten

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beuningen

wo 01-06-2022 
20.00 - 21.00 uur

Schrijfcafé cursus gratis Bibliotheek 
Beuningen

do 09-06-2022 
20.30 - 22.00 uur

Universiteit van Beuningen:
Alle kleine beestjes helpen

lezing Leden en studenten € 4  
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Beuningen

 

GEMEENTE BEUNINGEN
AGENDA



     15 15 

DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT PRIJS LOCATIE

Elke tweede za 
van de maand
13.00 - 14.00 uur

Open Podium ontmoeting gratis Om en om in 
Bibliotheek 
Bemmel en boek-
handel De Toren 
van Bemmel

wo 02-02-2022 
19.30 - 21.30 uur

Universiteit van Lingewaard: 
Waarheid, feiten, meningen en mis-
verstanden in politiek & samenleving

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5 

Bibliotheek 
Bemmel

di 22-02-2022 
09.00 - 12.00 uur

Schrijfworkshop: 
intuïtief schrijven

workshop € 25 Bibliotheek Gendt

wo 16-03-2022 
19.30 - 21.30 uur

Universiteit van Lingewaard: 
Humanisme

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Bemmel

vrij 18-03-2022 
09.00 - 12.00 uur

Schrijfworkshop: 
intuïtief schrijven

workshop € 25 Bibliotheek Gendt

do 07-04-2022 
19.30 - 21.30 uur

Universiteit van Lingewaard: 
De dynamiek van natuurlijke landbouw

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Bemmel

di 19-04-2022 
10.00 - 12.00 uur

Universiteit van Lingewaard: Budget 
koken met wilde planten

lezing gratis Bibliotheek 
Bemmel

wo 20-04-2022 
19.30 - 21.30 uur

Universiteit van Lingewaard: 
Het belang van natuur om ons heen

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek 
Bemmel

 

GEMEENTE LINGEWAARD

GEMEENTE HEUMEN

DATUM | TIJD ACTIVITEIT SOORT PRIJS LOCATIE

Elke derde do 
van de maand
10.00 - 11.00 uur

Koffie & Boek ontmoeting gratis Bibliotheek Malden

ma 21-02-2022 
20.00 - 21.30 uur

Universiteit van Malden: Schepping en 
zondeval in middeleeuwse kunst

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5 

Bibliotheek Malden

ma 14-03-2022 
20.00 - 21.30 uur

Universiteit van Malden: Een filosofi-
sche beschouwing van social media 

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek Malden

ma 11-04-2022 
20.00 - 21.30 uur

Universiteit van Malden: 
De (on)zin van voeding 

lezing Leden en studenten € 4 
Overige bezoekers € 5

Bibliotheek Malden



DINSDAG 18 JANUARI
HOE DOEN DIE 
ANDERE MOEDERS 
HET ALLEMAAL? 

door holistisch moedercoach 
Marije Brand 

Om meer inzicht te krijgen in hoe jij 
als moeder kunt leven met aandacht voor 
jezelf en je eigen geluk.

DINSDAG 25 JANUARI
WAAROM IS 

HEDENDAAGSE 
KUNST ZO LELIJK? 
door filosoof Sjoerd van Hoorn
Kunst lijkt tegenwoordig te 

draaien om kritiek, om identiteit, 
of om te choqueren. Hoe is deze 

verandering tot stand gekomen?

DINSDAG 1 FEBRUARI
KLIMAATVERANDERING 
TOEN & NU
door kinderboekenschrijver Marc 
ter Horst
In deze lezing praat Marc ter Horst 
je aan de hand van foto’s en animaties 
op een toegankelijke manier helemaal bij 
over klimaatverandering. 

DINSDAG 8 FEBRUARI
USHERSYNDROOM: 
DE WONDERE WERELD 
VAN HOREN EN ZIEN
door onderzoeker Erwin van Wijk 
(Radboudumc)
Het Ushersyndroom is een 
zeldzame erfelijke aandoening 
waardoor mensen doof en blind 
worden. Waar wordt Ushersyndroom door 
veroorzaakt? En hoe is het om hiermee te leven?

In onze regio wonen een groot aantal deskundige mensen die door hun werk of 
hobby veel weten over een specifiek onderwerp. We delen deze schat aan kennis tijdens 
de online lezingenreeks ‘Kennisdelers’. De lezingen vinden telkens van 20.00 tot 21.00 uur 
plaats via het online platform WebinarGeek. Deelname is gratis en je hoeft geen lid te zijn 
van de bibliotheek om mee te doen. Je kunt  via de chat vragen stellen aan de sprekers. 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDING OP 
WWW.OBGZ.NL/KENNISDELERS  

KENNIS-KENNIS-
DELERSDELERS
Lokale deskundigen 
delen online hun kennis


