Themaochtenden
bij Bibliotheek
Gooi en meer
najaar 2020

15 oktober en 5 november

De brieven van
Vincent van Gogh
18 september
De invloed van Dior
16 december
Bernini & Caravaggio:
Barok in Rome

Themaochtenden bij
Bibliotheek Gooi en meer;
ontmoeting, verbinding & inspiratie
Samen met onze vrijwillige ambassadeurs
en sprekers uit de regio organiseren we,
ook voor niet-leden, gratis themaochtenden. De ochtenden zijn altijd in de 1e en 3e
week van de maand van 10:00 -12:00 uur.

gewoon te zijn; waar je zonder schroom binnenwandelt om een tijdschrift of een goed boek te
lezen of te lenen. Maar juist ook de plek waar je
samenkomt met anderen en waar je kennis en
inspiratie opdoet.

De onderwerpen zijn divers; natuur, maatschappij,
kunst & cultuur. Van zit-yoga tot hypnotherapie
en van Bach tot bijen. Met dit prachtige najaars
programma willen we je inspireren, informeren en
bovenal; verbinden met andere mensen. Door de
ingrijpende maatschappelijke veranderingen die
we op het moment doormaken en de groeiende
(digitale) ontwikkelingen wil de Bibliotheek nog
meer de plek zijn waar alle mensen zich zonder
drempel thuis voelen. Een tweede thuis om

Vooraf aanmelden
In verband met het maximum aantal bezoekers
dat we per ochtend kunnen ontvangen en om
teleurstelling aan de deur te voorkomen is het
aanmelden voor de themaochtenden verplicht.
Aanmelden voor de themaochtenden kan
aan de balie in de Bibliotheek, telefonisch via
het nummer van de vestiging waar de thema
ochtend plaatsvind of online via onze website
www.bibliotheekgooienmeer.nl en de Wise-app.

Data en tijden:
Vestiging

Dag/frequentie

Tijd

Sep

Okt

vr 2
vr 4
Bussum
1e + 3e vrijdag
10:00 - 12:00
vr 9*
vr 18
vr 16
do 3 do 1
Eemnes
1e + 3e donderdag 10:00 - 12:00
do 17 do 15
wo 2 wo 7
Loosdrecht 1e + 3e woensdag 10:00 - 12:00
wo 16 wo 21
wo 2 wo 7
Muiden
1e + 3e woensdag 10:00 - 12:00
wo 16 wo 21
di 1
di 6
Naarden 1e + 3e dinsdag
10:00 - 12:00
di 15 di 20
do 3 do 1
Weesp ** 1e + 3e donderdag 10:00 - 12:00
do 17 do 15

Nov

Dec

Contact

vr 6 vr 4
vr 20 vr 18

T: 035-6973000
E: bussum@bibliotheekgooienmeer.nl

do 5
do 19
wo 4
wo 18
wo 4
wo 18
di 3
di 17
do 5
do 19

T: 035-5383520
E: eemnes@bibliotheekgooienmeer.nl
T: 035-5825488
E: loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl
T: 0294-264768
E: muiden@bibliotheekgooienmeer.nl
T: 035-6943280
E: naarden@bibliotheekgooienmeer.nl
T:0294-412704
E: weesp@bibliotheekgooienmeer.nl

do 3
do 17
wo 2
wo 16
wo 2
wo 16
di 1
di 15
do 3
do 17

* in Bussum is op vrijdag 9 oktober een extra themaochtend ingepland.
** 	Op 3 en 17 september zijn de themaochtenden in het Leescafé van de Bibliotheek in Weesp. Vanaf 1 oktober
zijn de themaochtenden in de Van Houtenkerk ism Stadsherstel; daar kunnen we meer mensen ontvangen.

Samen lunchen in Muiden
Na de themaochtend op de 3e woensdag organiseert Stichting Samen Doen
een gezellige, gezonde en gevarieerde lunch voor slechts € 5,-.
Meld je aan, alleen of samen met anderen; dat kan tot uiterlijk de vrijdag
vóór de themaochtend (de lunch gaat door bij 3 personen).

Agenda

September
____________________________
dinsdag 1 september

hebben straks geen geheimen
meer voor jou. Weesp
____________________________

woensdag 16 september

donderdag 3 september

Hans Hazebos laat je Tai Chi
ervaren; een eeuwenoude
Chinese beweegkunst.
Opgebouwd uit houdingen die
in elkaar overgaan tot een langzame vorm. Ontspan lichaam en
geest. Iedereen kan luisteren en/
of meedoen. Muiden
____________________________

Fotografie

Kunsthistorica Ellen Louwerse
komt vertellen over het boek
RIJKS, Masters of the Golden Age.
Ze neemt je aan de hand van dit
bijzondere boek mee naar de
schatkamer van Nederland.
Naarden
____________________________

Fotograaf Hennie Miltenburg
neemt je mee op reis door de
ogen van een fotograaf. Hij
maakte in zijn leven geweldige
reportages van de noordpool tot
zuid-Afrika. Wat is ervoor nodig
geweest om tot DE perfecte foto
te komen. Zijn reizen en fijne
foto’s zijn in prachtige boeken
gebundeld. Eemnes
____________________________

woensdag 2 september

vrijdag 4 september

Imkerij ‘t Schuurtje vertelt over
het wondelijke leven van de
honingbij; over hun leefwijze en
organisatiestructuur, het belang
van bijen voor de mens en wat
wij kunnen doen om bijen en
natuur te behouden. Loosdrecht
____________________________

Marcel Geraeds vertelt; in het hart
van de jonge Alexander Scriabin
(1872-1915) brandde een groot
vuur; hij geloofde dat zijn muziek
het fundament zou worden van
een nieuwe wereldorde, van een
herboren mensheid. Bussum
____________________________

RIJKS, Masters of
the golden age

Het wonderlijke leven
van de honingbij

woensdag 2 september

Domotica; automatiseren
in en om het huis

Domotica, oftewel het automatiseren en op afstand controleren
en bedienen van alle zaken in en
om je huis. Veel van die zaken
liggen namelijk steeds meer
binnen handbereik. Muiden
____________________________
donderdag 3 september

Meer leesplezier met je
e-book

Je kunt op veel verschillende
manieren e-books lezen; hoe dat
precies in zijn werk gaat vertelt
onze specialist van de digitale
bibliotheek. Cross-over e-lezen,
audio boeken, Vlogs en podcasts

Alexander Scriabin,
innovator of messias?

dinsdag 15 september

Seniorweb: ‘beeldbellen’

Een gesprek met een arts of
een instelling kan nu ook via
beeldbellen. De vrijwilligers van
SeniorWeb laten je kennismaken
met verschillende programma’s
om te beeldbellen; ben je
nieuwsgierig hoe het werkt of
heb je vragen? Kom het ervaren.
Naarden
____________________________

Proefles Tai Chi + opening
expositie kunst

donderdag 17 september

De Rechtswinkel; Wat doet
een familierechtadvocaat?

Isabel van Brunschot, familierecht advocaat en verbonden
aan de Rechtswinkel vertelt je
alles wat je wilt weten over over
juridische kwesties, zoals aansprakelijkheid, arbeidsrecht en
personen- en familierecht (bijv.
echtscheiding). Weesp
____________________________
donderdag 17 september

Duurzaam tuinieren

Michael van Heemskerk van Van
Heemskerk hoveniers deelt zijn
praktijkervaring over hoe je een
duurzame tuin met een grote
biodiversiteit en voldoende
hemelwaterafvoer creëert en
onderhoud. Eemnes
____________________________

woensdag 16 september

Leibomen & slangenmuren
Erfgoedhovenier Kees Beelaerts
vertelt je alles wat je nog niet
wist over deze verrassende
fruitteelt. Loosdrecht
____________________________

vrijdag 18 september

De invloed van Dior

Dat de ontwerpen van DIOR tot
de verbeelding spreken is wel
duidelijk; Diana Kostman vertelt

in woord en veel, mooi beeld
over de invloed van Christian
Dior, zijn modehuis en uiteraard
de in 1947 door hem geïntroduceerde New Look. Om je alvast
op te verheugen; in 2021 komt
DIOR naar het Kunstmuseum in
Den Haag. Bussum
____________________________

Oktober
____________________________
donderdag 1 oktober

75 jaar bevrijding

Germanist Ad van der Lee vertelt
aan de hand van belangrijke
gebeurtenissen met woord, film
en muziek wat vrijheid is en hoe
ze in de toekomst behouden kan
blijven. Weesp
____________________________
donderdag 1 oktober

De canon van Eemnes

De Historische Kring Eemnes
vertelt over de geschiedenis van
Eemnes. Ter ere van de voltooiing van het dorpshart in 2013,
onthulde de Kunstcommissie
Eemnes, i.s.m. de Historische
Kring Eemnes, 18 vensters met
elk een historisch verhaal over
Eemnes. Deze vensters zijn nu
als permanente expositie in het
Huis van Eemnes te bewonderen. De tekeningen op de vensters zijn gemaakt door Rob du
Rieu. Eemnes
____________________________
vrijdag 2 oktober

Hypnotherapie

Altijd al willen weten hoe het
voelt om in een lichte trance te
raken? Feiten en fabels over
hypnose door Marly Mertens van
Hypnotherapie ‘t Gooi. Bussum
____________________________

dinsdag 6 oktober

Veiligheid en onderhoud
Windows 10

Hoe moet je je computer beveiligen en onderhouden? Deze
ochtend leer je een goed wachtwoord kiezen, antivirus- en
antispysoftware gebruiken,
back-ups maken, herstelpunten
terugzetten en (ongewenste)
programma’s verwijderen.
Neem je laptop met Windows 10
mee om alles meteen in de
praktijk te brengen. Naarden
____________________________

vertelt over deze oorspronkelijke
bewoners van het Gooi aan met
tekst en beeld uit het standaardwerk ‘Erfgooiers, ten eeuwigen
dage’ van Anton Kos en Karen
Abrahamse. Klaas onthuld wat
Sint Vitus, de meenten en het
Goois Natuurreservaat met de
geschiedenis van het Gooi te
maken hebben. En misschien
kom je wel tot de ontdekking
dat je zelf ook een nazaat van de
erfgooiers bent. Bussum
____________________________

woensdag 7 oktober

Namen van huizen en hun
betekenis

Veel huizen hebben ‘namen’.
Vernoemd naar personen, flora
en fauna. Kees van Aggelen, van
de Historische Kring Jaques Perk,
raakte hierdoor gefascineerd.
Ben je ook nieuwsgierig naar de
herkomst van de naam
‘Heidezicht’, ‘Villa Quercus’ of
‘Lijsterhove’? Kees verklapt het
je deze ochtend. Loosdrecht
____________________________
woensdag 7 oktober

Digicafé met speciale
aandacht voor nieuwe en
interessante apps

Luc Mettrop van SeniorWeb
deelt zijn ervaringen met de
laatste digitale ontwikkelingen
en beantwoord al je vragen over
smartphone, tablet of PC. Heb je
zelf een interessante app die je
met anderen wilt delen; wees
welkom. Muiden
____________________________
vrijdag 9 oktober

Erfgooiers

Klaas Oosterom van de
Historische Kring Bussum

donderdag 15 oktober

De brieven van Vincent
van Gogh ‘Je liefhebbende
Vincent’.

De roem van van Gogh is niet
alleen te danken aan zijn oeuvre
maar ook aan zijn levensverhaal
dat tragisch eindigde met zijn
vroegtijdige dood. We weten
zoveel over het leven van Van
Gogh vanwege de vele brieven
die hij schreef, met name aan
zijn broer Theo. In aansluiting op
de tentoonstelling in het Van
Goghmuseum over deze brieven
vertelt Kunsthistorica Diana
Kostman over het leven en werk
van Vincent van Gogh aan de
hand van zijn brieven. Weesp
____________________________

____________________________
dinsdag 20 oktober

Brandveiligheid in huis

Ben Derriks van Brandweer
Gooi en Vechtstreek vertelt
over de duizenden meldingen
van woningbrand per jaar.
Hij deelt met je wat je zelf kan
doen om je huis brandveiliger
te maken. Naarden
____________________________

November
____________________________
dinsdag 3 november

Inloopspreekuur
SeniorWeb

De vrijwilligers van SeniorWeb
helpen je met alle voorkomende
digitale uitdagingen waar je
tegenaan loopt met je pc, laptop, tablet of e-reader. Naarden
____________________________

woensdag 21 oktober
donderdag 15 oktober

Het leven, het werk en
de gedichten van Marc
Chagall

Ties Grijpstra laat je kennis
maken met de Joods - Russische
kunstenaar Marc Chagall. Hij
heeft in zijn lange leven vele
schilderijen gemaakt, maar ook
gebrandschilderde ramen in
Franse kathedralen, mozaïek, en
prachtige gedichten. Zowel zijn
schilderijen als zijn gedichten
spreken vaak over zijn jeugd,
zijn ouders, zijn Russische dorp,
zijn liefde, de oorlogsperiode en
ballingschap. Weesp
____________________________
vrijdag 16 oktober

Vrijheid is niet
vanzelfsprekend

In het kader van 75 jaar bevrijding vertelt germanist Ad van
der Lee over de oorzaken van de
Tweede Wereldoorlog en de
positie van Duitsland en
Nederland in de 75 jaar erna.
Aan de hand van belangrijke
gebeurtenissen zal hij in woord,
beeld en geluid tonen wat
vrijheid is en hoe ze in de toekomst behouden kan blijven.
Bussum

Stichting MEE

De mensen van Stichting
MEE bemiddelen en helpen
je met uiteenlopende sociale
vragen; bijvoorbeeld over
hoe je zelfstandig kunt
(blijven) wonen, hoe je
dingen kunt blijven onder
nemen, hoe je andere mensen
ontmoet of wat je kunt doen
als je een klacht hebt over de
dienstverlening in de zorg.
Maar ook of een persoons
gebonden budget voor jou
mogelijk is en hoe je regelt
dat iemand je bijstaat bij een
gesprek met de gemeente
over de aanvraag van zorg.
Loosdrecht
____________________________
woensdag 21 oktober

De kunst van het
opruimen

Astrid van der Peet van The Art
of Organizing vertelt je alles
over opruimen. Heb jij ook een
overvol huis, weet je niet waar
je moet beginnen? Ga je verhuizen of is een dierbare overleden;
in ieders leven kunnen situaties
ontstaan waardoor je het overzicht verliest; Astrid weet raad.
Muiden
____________________________

woensdag 4 november

De Historie van Loosdrecht

Cor Lam van de Historische
Kring Loosdrecht vertelt over
het boerenleven; van turfsteker
naar werken voor een beter
bestaan in de porseleinfabriek
van Ds. De Mol. En van de
omschakeling van armoedig
plattelandsdorp naar een toeristisch gebied. Loosdrecht
____________________________
woensdag 4 november

Het Naardermeer

Wim Krijnen van
Natuurmonumenen vertelt
over een (vogel)paradijs om de
hoek; het Naardermeer. Over het
ontstaan van het gebied en het
plantenrijkdom. Muiden
____________________________
donderdag 5 november

De brieven van Vincent
van Gogh ‘Je liefhebbende
Vincent’.

De roem van van Gogh is niet
alleen te danken aan zijn oeuvre maar ook aan zijn

levensverhaal dat tragisch
eindigde met zijn vroegtijdige
dood en als inspiratiebron
diende voor diverse romans en
films. We weten zoveel over het
leven van Van Gogh vanwege de
vele brieven die hij schreef, met
name aan zijn broer Theo. In
aansluiting op de tentoonstelling in het Van Goghmuseum
over deze brieven vertelt
Kunsthistorica Diana Kostman
over het leven en werk van
Vincent van Gogh aan de hand
van zijn brieven. Eemnes
____________________________
donderdag 5 november

Kandidaat-notaris David
Smit vertelt

Ondernemings-, personen- en
familierecht, estateplanning en
bestaande- en nieuwbouw
hebben voor jou straks geen
geheimen meer. Notariskantoor
Eemnes deelt haar expertise op
dit gebied; je mag al je vragen
stellen. Eemnes
____________________________
vrijdag 6 november

Wees erBIJ: alles over het
leven van bijen

“Imker Liesbeth van der Pol
vertelt je alles over (haar) bijen.
Dit is het moment om vragen te
stellen en antwoorden te krijgen over de BIJzondere wereld
van de bijen. Bussum
____________________________
dinsdag 17 november

Het Sinterklaasfeest door
de eeuwen heen

In beeld en geluid vertelt Henk
Butink over de goedheiligman
en de bron van het (volks)feest.
Naarden
____________________________

woensdag 18 november

De Pyramide van Austerlitz

Nederland heeft een Pyramide.
Gestoken in een soldatenpak uit
het leger van Napoleon neemt
Gert Lamers je mee naar de
Franse tijd in Nederland, de
aanloop daar naartoe en de
bouw en de geschiedenis van
de Pyramide. Er is ook aandacht
voor de patriotten aan het eind
van de 18de eeuw waaronder de
stoutmoedige Lodewijk
Napoleon die vaak de bevelen
van Napoleon negeerde.
Loosdrecht
____________________________

eigenlijk is. Wat betekent het
voor jou en wat kan jij heel
gericht doen om het te
veranderen? Bussum
____________________________

December
____________________________
dinsdag 1 december

Digitale Kerstkaart maken
en versturen

Kerstkaarten maken hun
come-back; digitaal welteverstaan; leuk om te maken en te
versturen. Naarden
____________________________
woensdag 2 december

E-plezier

Het Sinterklaasfeest door
de eeuwen heen

donderdag 19 november

woensdag 2 december

woensdag 18 november
Jan de Jonge vertelt over de
nieuwste e-book ontwikkelingen en alle mogelijkheden van
digitaal lezen. Muiden
____________________________

Over planten

Wim Krijnen vertelt je alles over
het plantenrijkdom in en om
het Naardermeer; een paradijs
om de hoek. Weesp
____________________________
donderdag 19 november

Bertold Brecht:
leven & werk

Ad van der Lee vertelt over de
Duitse dichter Bertolt Brecht.
Zijn werk was sterk politiek
geëngageerd. Brecht is de
grondlegger van het episch
theater. Eemnes
____________________________
vrijdag 20 november

Duurzaamheid: geld
besparen

Klimaatcoach Jan geeft inzicht
in wat klimaatverandering nou

In beeld en geluid vertelt Henk
Butink over de goedheiligman
en de bron van het (volks)feest.
Loosdrecht
____________________________

Vrijheid is niet vanzelfsprekend door Ad van der Lee
In het kader van 75 jaar bevrijding vertelt germanist Ad van
der Lee over de oorzaken van de
Tweede Wereldoorlog en de
positie van Duitsland en
Nederland in de 75 jaar erna.
Aan de hand van belangrijke
gebeurtenissen zal hij in woord,
beeld en geluid tonen wat
vrijheid is en hoe ze in de toekomst behouden kan blijven.
Muiden
____________________________
donderdag 3 december

De smid vertelt

Jasper Daams, ambachtelijk
smid vertelt in woord
en beeld over het smeden
en hoe dit in zijn werk gaat.

Niet voor doetjes; de vonken
vliegen er van af. Weesp
____________________________

vertaling daarvan in de kunst
geschiedenis. Naarden
____________________________

en gevorderden. Materiaal is
aanwezig. Weesp
____________________________

donderdag 3 december

donderdag 17 december

Steven van Oudhuizen
vertelt aan de hand van foto’s
en verhalen over zijn bijzondere
reis naar Iran in 2019.
Eemnes
____________________________

Dominee Job de Bruijn vertelt in
woord en beeld over de
Kerstvieringen in verschillende
godsdiensten. Eemnes
____________________________

Mijn reis naar Iran in 2019

Kerstvieringen in verschillende godsdiensten

vrijdag 4 december

Geologie: het ontstaan van
het Gooise landschap

Het Gooi is eigenlijk een fossiel
ijstijdenlandschap. Bossen,
heide en de Gooise dorpen doen
lieflijk aan, maar schijn bedriegt.
Net onder het oppervlak vinden
we in de bodem de getuigen van
machtige gletsjers, brede smeltwaterstromen en harde poolstormen. Hoe hebben deze
geologische krachten het
Gooise landschap gevormd?
En wat gebeurde er vervolgens
in het warmere holoceen, toen
de zeespiegel ging stijgen en
de lage landen rondom het
Gooi “verdronken”? Sander
Koopman vertelt je hoe het
landschap van het Gooi en
omgeving door de tijd heen is
gevormd, welke geologische
processen hierbij een rol hebben
gespeeld en wat je hiervan
terugziet in de bodem en in het
landschap. Bussum
____________________________
dinsdag 15 december

Kerstmis

Paul Westgeest houdt een lezing
over feiten en fictie van de
allereerste kerstmis, over de
geschiedenis rond en kort na
de geboorte van Christus en de

woensdag 16 december

Bernini & Caravaggio:
Barok in Rome

Kunsthistorica Diana Kostman
neemt ons mee naar het Rome
van 1600; met in de hoofdrol
schilder Caravaggio en beeldhouwer Bernini. Loosdrecht
____________________________
woensdag 16 december

Kerststukje maken

Creatief met groen; kom gezellig
een kerststukje maken onder
begeleiding van Hennie Vedder.
Muiden
____________________________
donderdag 17 december

Workshop Handlettering

Kunstenaar Eric Hage neemt je
mee in de wereld van het handletteren. Een monogram, ’n
inspirerend woord, de naam van
een geliefde? Bedenk het, maak
het en je hebt een pracht van
een kerstcadeau. Voor beginners

vrijdag 18 december

Beethoven 250 jaar

In 2020 vieren we Ludwig van
Beethovens 250ste geboortejaar
en daarom staat deze laatste
themaochtend in het teken van
deze geweldige componist.
Beethoven was een belangrijk
en geliefd componist; wie kent
niet zijn Negende symfonie en
het ‘Alle Menschen werden
Brüder’, het volkslied van onze
EU. Waarom is Beethoven een
groot componist? Claire
Verlinden vertelt met veel fragmenten uit symfonieën, pianoconcerten en pianosonates,
kwartetten en trio’s. Bussum
____________________________

Themaochtenden ambassadeur worden?
Dat kan! Heb je een idee voor een thema of heb je tips hoe het
anders of beter kan? Heb je tijd en zin; word dan ambassadeur.
Loop binnen bij je bibliotheek en meld je aan.

En er is meer...

KlimaatGesprekken; hoe kun je geld
besparen en maak je goede keuzes?

Op zaterdag 19 september gaan klimaatcoaches
Jan Portengen en Nienke Hendriks in het Huis
van Eemnes in een Klimaatgesprek in op wat jij
belangrijk vindt aan klimaatverandering en ze
bieden je handvatten om keuzes te maken. op
donderdag 24 september start de eerste van een
serie van 6 KlimaatGesprekken workshops in
Bussum; er is beperkt plaats, dus meld je nu aan
via www.klimaatgesprekken.nl/aanmelden
Bussum .

Onze maatschappelijke partners
In alle vestigingen zijn er wekelijkse en maandelijkse momenten waarop verschillende organisaties
aanwezig zijn in de Bibliotheek. Denk aan het
Repaircafé, platform Weesp Duurzaam, het schrijfcafé, de buurtsportcoach, de wijkcoach, het taal
café, het maatjesproject, de Rechtswinkel, Stichting
MEE en het Digi & taalhuis. Bij het Informatiepunt
Digitale Overheid kun je terecht voor al je vragen
over de digitale dienstverlening van de overheid.
Ook is er het E-books & apps spreekuur en natuurlijk de spreekuren van SeniorWeb.

Inloopspreekuren SeniorWeb

SeniorWeb verzorgt haar bekende inloopspreekuren. Bij sommige vestigingen ook tijdens en na
afloop van de themaochtenden. De vrijwillige
docenten helpen je met al je digitale vragen en
uitdagingen over computer, laptop, tablet, mobiele
telefoon en e-reader.
Data en tijden:
Vestiging

Dag in de week

Tijd

Griet Op de Beeck op zondag 4 oktober van
15:00 – 17:30 uur in de Van Houtenkerk in Weesp .

Bussum

Elke vrijdag

10:00 - 12:00

Eemnes

Elke donderdag

10:00 - 11:30

Groot Dictee Eemnes

Loosdrecht Elke 1e + 3e woensdag

10:00 - 12:00

Muiden

Elke 1e + 3e woensdag

10:00 - 12:00

Naarden

Elke 1e + 3e dinsdag

10:00 - 12:00

Weesp **

Elke maandag

10:00 - 12:00

Let op mijn woorden, dit wil je niet missen

Op donderdagavond 12 november om 19:30 uur
is het Groot Dictee Eemnes met o.a. stadsdichter
Gerard Wortel, voorlezer Henk van Hees en juryvoorzitter Liesbeth Lemckert. Eemnes

Ronald Giphart; De Wereld Thuis

Ronald Giphart neemt je aan de hand van zijn
nieuwe boek De Wereld Thuis mee in zijn eigen
culinaire reis van blikvoer tot butter chicken curry
op zaterdag 19 december met een diner in de
Bibliotheek van het Huis van Eemnes. Eemnes
En verder nog ergens dit najaar; Weesper &
winnaar van De Libris Literatuur Prijs 2020 Sander
Kollaard vertelt over zijn roman Uit het leven van
een hond in de Bibliotheek van Weesp . En Ad van
Liempt komt naar de Bibliotheek van Loosdrecht .

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Dan ben je altijd op de hoogte van al onze
(gratis) activiteiten, cursussen, workshops, (inloop)
spreekuren en meer. Bekijk ook onze website
www.bibliotheekgooienmeer.nl voor alle actuele
informatie over jouw Bibliotheek. En volg ons via
facebook en Instagram.

