GR ATI S

Themaochtenden
bij Bibliotheek
Gooi en meer
voorjaar 2021

donderdag 4 februari

Reizen door de ogen van
fotograaf Marjolijn Lamme
dinsdag 16 maart
Geheimen achter de
Mattheuspassie

vrijdag 2 april
Ultra en Enigma

Gratis 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
in de bibliotheek.
De onderwerpen zijn divers; van poëzie tot Tai
Chi. Van de pyramide van Austerlitz, via Rome
naar Forteiland Pampus en terug naar jezelf.
Ayurvedisch koken, chocola en meer. Natuur,
historie, kunst en cultuur komen aan bod. Met
dit prachtige voorjaarsprogramma 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 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.
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 online
via onze website www.bibliotheekgooienmeer.nl
Via de Wise-app, aan de balie in de bibliotheek of
telefonisch via onze helpdesk op 085 - 2085 418.

Data en tijden:
Vestiging

Dag/frequentie

Tijd

Jan

Bussum

1e + 3e vrijdag

Eemnes
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Muiden
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Wilhelminaplantsoen 18
Bussum
Noordersingel 4
Eemnes
Tjalk 41
Loosdrecht
Kazernestraat 10
Muiden
van Limburg Stirumlaan 2
Naarden
Oudegracht 67
Weesp

Vrijwel alle themaochtenden in Weesp zijn in de Van Houtenkerk ism Stadsherstel; daar kunnen we meer
mensen ontvangen. Op 15 april en 20 mei zijn de themaochtenden in het leescafé van de bibliotheek in Weesp.

Samen lunchen in Muiden

Stichting Samen Doen organiseert in Muiden na de themaochtend op de 3e
woensdag een gezellige, gezonde en gevarieerde lunch (vanaf 3 personen) voor
slechts € 5,-. Aanmelden kan, alleen of samen met anderen; tot
uiterlijk de vrijdag voor de themaochtend bij de balie in Muiden, via de
helpdesk op 085 - 2085 418 of per mail via muiden@bibliotheekgooienmeer.nl

Agenda

____________________________

Januari
____________________________
vrijdag 15 januari

Opgeruimd ouder worden

Ouder worden gaat vanzelf,
maar ‘hoe’ je ouder wordt, daar
heb je wel invloed op. Samen
met Margot de Hoest ga je
praktisch aan de slag door emotioneel op te ruimen in hoofd en
hart. Geef jezelf de ruimte, richt
je naar binnen en vraag jezelf af
wat jij doet met teleurstellingen,
spijt, wrok, schaamte, had ik
maar- vragen, of wat als- vragen.
Bussum
____________________________
dinsdag 19 januari

De Pyramide van Austerlitz
Wist je dat Nederland ook een
Pyramide heeft? Gert Lamers,
‘soldaat’ uit het leger van
Napoleon neemt je mee naar de
Franse Tijd in Nederland, de
aanloop daar naartoe en de
bouw en geschiedenis van de
Pyramide. Naarden
____________________________
woensdag 20 januari

De Pyramide van Austerlitz
Gert Lamers vertelt over de
Pyramide en daarnaast over de
patriotten aan het eind van de
18e eeuw waaronder Lodewijk
Napoleon die vaak de bevelen
van Napoleon negeerde.
Loosdrecht
____________________________
woensdag 20 januari

Alexander Scriabin,
innovator of messias?

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. Muiden
____________________________
donderdag 21 januari

Poëzie voor iedereen

Co Woudsma bespreekt op zeer
toegankelijke wijze een aantal
bekende en minder bekende
gedichten uit de wereldliteratuur. Weesp
____________________________
donderdag 21 januari

Voetreis naar Rome

Ad Laney vertelt over zijn wandeltocht naar Rome. Hij volgde
de route die de Engelse priester
Sigeric van Canterbury in 990
naar de paus in Rome nam.
Sigeric noteerde op zijn terugreis de plaatsen waar hij overnachtte, dit werd de route Via
“Francigena” (VF) die door latere
pelgrims werd gevolgd. Eemnes
____________________________

Februari
____________________________

bestaat uit ontspannings- en
ademhalingsoefeningen, versterkende oefeningen, lichaamshoudingen, concentratietechnieken en meditatie. Je wordt je
bewust van je lichaam en je leert
stress en vermoeidheid eerder
herkennen. Loosdrecht
____________________________
woensdag 3 februari

RIJKS, Masters of the
Golden Age

Kunsthistorica Ellen Louwers
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.
Muiden
____________________________
donderdag 4 februari

Over de Laurentiuskerk

Cees van Vliet neemt je mee van
2014 naar 2020, de jaren waarin
de Laurentiuskerk getransformeerd is van leegstaand kerkgebouw naar multifunctioneel
gebouw voor ALLE Weespers.
Weesp
____________________________

dinsdag 2 februari

E-books en luisterboeken

Jan de Jonge komt vertellen over
de nieuwe online bibliotheek
app. Daarna is er gelegenheid
om zelf aan de slag te gaan met
de apps van de bibliotheek.
Naarden
____________________________
woensdag 3 februari

Stoelyoga door Loraine van
den Broek

Stoelyoga is een laagdrempelige
vorm van yoga vanwege het lage
tempo en eenvoud. De les

donderdag 4 februari

Reizen door de ogen van de
fotograaf

Fotograaf Marjolijn Lamme won
met haar werk de titel Golden
Master, zij vertelt over haar
ontwikkeling, uitdagingen en
belevenissen op haar reizen.

Altijd zijn haar ogen op zoek
naar het perfecte plaatje.
Eemnes
____________________________

zangerige Middelhoogduitse
taal en eindigt bij Peter Maffay
en Bertolt Brecht. Loosdrecht
____________________________

vrijdag 5 februari

woensdag 17 februari

Hoe kan het zijn dat we in een
wereld leven met zoveel overvloed, maar dat er nog steeds
armoede, honger en slavernij is?
Waarom concentreert geld, en
macht, zich bij enkele mensen?
Siepman denkt dat we met een
frisse kijk op de toekomst de
problemen kunnen oplossen en
legt je dat graag uit. Bussum
____________________________

In 1809 is Molen de Onrust
gebouwd om het Naardermeer
droog te malen. Molenaar Thon
Stoffelen komt vertellen over
het ontstaan van molens en
over molen de Onrust in het
bijzonder. Muiden
____________________________

“Voor wat hoort niks”

vrijdag 12 februari

RIJKS, Masters of the
Golden Age

Kunsthistorica Ellen Louwers
neemt je aan de hand van het
bijzondere boek; RIJKS, Masters
of the Golden Age, mee naar de
schatkamer van Nederland.
Bussum
____________________________
dinsdag 16 februari

Kleuren voor volwassenen

Dat kleurpotlood een heel veelzijdig materiaal is, kun je ontdekken tijdens deze workshop.
Docente Ellen Wennink leert je
de juiste techniek. Materiaal
kosten €2.00 per persoon.
Naarden
____________________________
woensdag 17 februari

Duitse balladen, songs en
gedichten door de eeuwen
heen

Aan de hand van teksten, foto’s
en films neemt Ad van der Lee je
mee in de Duitse literaire
wereld. Hij begint bij een
Middeleeuws gedicht in de

Molen De Onrust

donderdag 18 februari

De invloed van Dior

Diana Kostman vertelt in woord
en 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; van 16
oktober 2021 tot 6 maart 2022 is
DIOR in het Kunstmuseum te
Den Haag te zien. Weesp
____________________________
donderdag 18 februari

Diaklankbeeld Albert
Einstein

Jan van der Schee over het leven,
‘t werk, de relaties en het
gedachtegoed van Albert
Einstein gevat in klassieke
muziek, verhalen en echte beelden. Was Albert Einstein een
gelukkig genie? Eemnes
____________________________

Maart
____________________________
dinsdag 2 maart

Veiligheid en onderhoud
Windows 10

Seniorweb laat zien wat je kunt
doen om de computer te beveiligen en te onderhouden. Je leert
wat een goed wachtwoord is,

hoe je antivirus- en antispysoftware gebruikt, hoe je back-ups
maakt, herstelpunten terugzet
en programma’s verwijdert.
Als je wilt; neem dan je laptop
met Windows 10 mee om
alles meteen in de praktijk te
brengen. Naarden
____________________________
woensdag 3 maart

Mattheus Passie van
Johann Sebastian Bach en
enkele aria’s daaruit

In de top 400 van 2020 stond
Bach met zijn Mattheuspassie
weer op 1. Maar hoe zit dit werk
nu eigenlijk in elkaar? In welke
tijd werd dit stuk geschreven en
wie was Bach? Claire Verlinden
vertelt het allemaal. Loosdrecht
____________________________
woensdag 3 maart

Forteiland Pampus

Peter Claesen, gids op het
Forteiland Pampus, vertelt over
het ontstaan en de geschiedenis
van Pampus. Dit Forteiland met
zijn pantserkoepels is onderdeel
van de Stelling van Amsterdam
en uniek in de geschiedenis ter
verdediging van Amsterdam.
Muiden
____________________________
donderdag 4 maart

De middeleeuwen

‘Joke Passchier, historisch letterkundige, gaat aan de hand van
verhalen en beelden met u in
gesprek over ‘de middeleeuwen’;
een levendige periode uit de
geschiedenis van ons land.
Weesp
____________________________
donderdag 4 maart

De Twee Zussen

Alice Bakker & Elly Godijn

nemen je op interactieve wijze
mee op hun gezamenlijke
schrijfreis naar het boek ‘Angela
& Emma, Weerzien’, een intrigerende novelle over de scheve
familieband tussen tweelingzussen. Eemnes
____________________________
vrijdag 5 maart

Ayurvedisch koken

Marion Welch en Maria Wille
brands leggen je de basisprincipes van Ayurveda uit aan de
hand van de 6 smaken van
voeding, de waarde van eten
volgens de seizoenen, de invloed
van je leeftijd en het effect op de
spijsvertering voor een gezond
leven. Ze vertellen hoe je Ayur
vedische gerechten kunt bereiden en ze nemen je mee in het
aanbod van Ayurvedische massages en consulten. Bussum
____________________________

spelen meer ‘geheimen’ een rol?
Is de emotie die Bach oproept
een belangrijk element of is het
het majestueuze muzikale
bouwwerk die daartoe bijdraagt? Welke rol speelt de
retoriek en welke relatie had
Bach met kabbalistiek? Dirigent,
organist en pianist Peter den
Ouden hoopt deze geheimen te
onthullen. Naarden
____________________________

duizenden e-books en luisterboeken lenen. Jan de Jonge
geeft een overzicht van alle
mogelijkheden met speciale
aandacht voor de Online bibliotheek app. Hij leert je hoe je de
bibliotheek app kunt installeren
op je Apple of Android apparaat
en hoe je direct aan de slag kunt
met wat je toch het liefste doet;
lekker lezen. Weesp
____________________________

woensdag 17 maart

donderdag 18 maart

Wim Krijnen van Natuur
monumenten vertelt over een
(vogel)paradijs om de hoek; het
Naardermeer. Over het ontstaan
ervan en de fauna, waaronder
vele vogelsoorten. Het is een
natuurlijk meer omringd door
moerasbos en weilanden met
ondiepe plassen. Deze ondiepe
plassen trekken talloze vogels
aan, zoals aalscholvers, zilver
reigers en lepelaars. Loosdrecht
____________________________

Ad van der Lee neemt je mee
naar de periode tussen 1750 en
1830 aan de hand van een
presentatie, waarbij de Duitse
schrijver Johann Wolfgang von
Goethe en diens relatie met
beroemde tijdgenoten nader
wordt belicht. Eemnes
____________________________

Het Naardermeer

woensdag 17 maart

Passie voor Taal

dinsdag 16 maart

Geheimen achter de
Mattheuspassie

Al jaren staat de Matthäus
Passion van Bach op de eerste
plaats van de Klassieke Top 400
van Radio 4. In Nederland, en
vooral in Naarden, zijn uitvoeringen van deze Passion een
terugkerende traditie. Is traditie
alleen de reden daarvoor of

Ko van den Bovenkamp, gepassioneerd taalliefhebber, gaat in
op een scala van taalaspecten:
Taalirritaties, taalvondsten en
-grappen, misverstanden met
taal, creatieve vertalingen,
taalspelletjes, prachtige citaten
en de mooiste gedichten. Ook
cabaretfragmenten van o.a.
Koot en Bie, Freek de Jonge,
Draadstaal en Toon Hermans
komen aan de orde. Muiden
____________________________

Goethe en zijn tijd

vrijdag 19 maart

Torens en torentjes in
Bussum

Klaas Oosterom van de
Historische Kring Bussum
schetst aan de hand van
afbeeldingen van torens en
torentjes de ontwikkeling,
groei en welstand van Bussum
en haar bewoners. Modegrillen,
de fantasie van de architecten,
opvattingen en tradities, verschillende geloofsrichtingen;
torens zijn een spiegel van
de tijd waarin zij werden
ontworpen. Bussum
____________________________

April
____________________________

donderdag 18 maart

donderdag 1 april

Bij de bibliotheek kun je wel

In 1850 begint Van Houten in

Workshop e-books en
luisterboeken

Chocola; De meisjes van
Van Houten

Weesp met het fabriceren van
‘de beste chocola ter wereld’, die
wereldwijd verkrijgbaar was.
Ruim 90% van het personeelsbestand bestaat uit vrouwen. Je
kunt dus gerust zeggen, dat er
zonder de meisjes van Van
Houten geen chocola zou zijn
gemaakt. Door Jos Bakker.
Weesp
____________________________
donderdag 1 april

Biodiversiteit

Klein, maar fijn: Dorien van
Walraven vertelt over het
belang van insecten. Eemnes
____________________________

____________________________
woensdag 7 april

RIJKS, Masters of the
Golden Age

Het boek Rijks: Masters of the
Golden Age van Marcel Wanders
is een prachtige hommage aan
de meest indrukwekkende
collectie schilderkunst uit de 17e
eeuw binnen Nederland. Diana
Kostman neemt je aan de hand
van dit bijzondere boek mee
naar de topstukken van onder
meer Frans Hals, Aelbert Cuyp
en Rembrandt. Loosdrecht
____________________________
woensdag 7 april

Proefles Tai Chi

vrijdag 2 april

Ultra en Enigma

Een spannend en intrigerend
verhaal door Hans Walrecht
over de Britse inspanningen om
de Duitse gecodeerde berichten
in de Tweede Wereldoorlog te
kraken. Een korte geschiedenis
van de geheime organisatie
Ultra, geheimtaal en het ontcijferen daarvan. Bussum
____________________________
dinsdag 6 april

Navigatie Apps

De paden op en de lanen in.
SeniorWeb vertelt en laat zien
hoe je verschillende navigatie
apps voor wandel- en fietstochten kunt gebruiken. Naarden

Tai chi; een Chinese bewegingskunst, die je kunt beoefenen als
gymnastiek, meditatievorm of
als vechtkunst. Hasebos vertelt
en demonstreert hoe je zelf
oefeningen kunt doen.
Ontspanning en loslaten staan
centraal. Je voelt de dagelijkse
druk verdwijnen, er komt een
serene rust over je en de geest
word helder. Wachten bij de
supermarkt was nog nooit zo
leuk. Muiden
____________________________
donderdag 15 april

Erfrecht

Wanneer een naaste is overleden, heeft dat niet alleen emotionele gevolgen. Soms zal je ook
een aantal zakelijke beslissingen moeten nemen. Aanvaard
ik de erfenis en wat moet ik
daarvoor doen? Wie schakel ik
in, een notaris of een advocaat?
Op die vragen wordt antwoord
gegeven tijdens de thema
ochtend op 15 april 2021. Weesp
____________________________

donderdag 15 april

Passie voor weidevogels

Celine Roothart neemt je
virtueel mee de Eemnesser
natuur in waar veel bijzondere
vogels te vinden zijn. Ze opent je
ogen. Vanaf nu zie je altijd méér
als je door het prachtige Eemnes
wandelt of fietst. Eemnes
____________________________
vrijdag 16 april

Maria Sybilla

Wat dreef Maria Sibylla Merian
in 1699 op 52 jarige leeftijd om
op een wankel koopvaardijschip
naar het verre Suriname te
varen teneinde daar bloemen
en vlinders te bestuderen en te
schilderen? Dieuwke Sibylla
Maria Aalbers neemt je mee op
reis. Bussum
____________________________
dinsdag 20 april

Gedenkroute en het
Vefferhuis

In het kader van 75 jaar
Bevrijding heeft het Holocaust
Comité Gooise Meren een
Historische Route samengesteld. De oorlog heeft ook sporen nagelaten in gemeente
Gooise Meren. Annet Betsalel en
Richard Mouw geven een
beschrijving van de route.
Speciale aandacht is er voor het
Vefferhuis, het huis waar Max
Veffer was ondergedoken.
Naarden
____________________________
woensdag 21 april

Een goed (klimaat)gesprek
met Jan Portengen
Aan de hand van thema’s zoals;
wonen, reizen en eten ga je
samen met Klimaatcoach Jan
Portengen aan de slag hoe jij

“groen” geld kunt besparen. Je
ziet direct het verschil in je
portemonnee. Samen ontdek je
wat jij kunt doen om klimaatvriendelijke keuzes te maken.
Loosdrecht
____________________________

Wehrmacht in de villawijk
Trompenberg en over de
Joodse inwoners van Hilversum.
Loosdrecht
____________________________

woensdag 21 april

Op woensdag 5 mei 2021 is het
76 jaar geleden dat Nederland
bevrijd werd. Guus Kroon vertelt
over oorlog en bevrijding, de
Halifax, de onderduiker Claude
Murray en meer over wat er in
het Muiden van die tijd speelde.
Muiden
____________________________

El Camino de Santiago

Meer dan duizend jaar gaan
pelgrims naar Santiago in
Spanje. Ook vandaag nog met
duizenden tegelijk. De audio
visuele show van Henk Butink
geeft een overzicht van alle
routes, maar volgt de route
vanaf de Pyreneeën tot Santiago
de Compostela – de z.g. Franse
route – in het bijzonder. Muiden
____________________________

Mei
____________________________
dinsdag 4 mei

Inloopspreekuur

De vrijwilligers van SeniorWeb
zijn deze ochtend aanwezig om
je te helpen met alle voorkomende digitale problemen met
pc, laptop, tablet of e-reader.
Vooraf aanmelden. Naarden
____________________________

woensdag 5 mei

De bevrijding van Muiden

donderdag 6 mei

Mijn jaren aan het hof

Doede Keuning is gepensioneerd luitenant-kolonel van de
Koninklijke Landmacht.
Gedurende zijn 40-jarige loopbaan werd hij tweemaal een
aantal jaren benoemd tot adjudant van Koningin Beatrix. Hij
vertelt over zijn bijzondere
dienstjaren aan het hof. Weesp
____________________________

vertelt 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.
Eemnes
____________________________
vrijdag 7 mei

Vasalis, – verrassende
verzen

In de naoorlogse jaren was
Vasalis de bekendste dichter
van Nederland. Haar drie bundels, te beginnen met Parken en
woestijnen (1940), maakten op
veel lezers diepe indruk. Toch
verbergt zich achter de simpele
schetsen een diepe wereld van
gevoel en inzicht. Door Jan Peter
Schouten. Bussum
____________________________
dinsdag 18 mei

Boeren, burgers & tuinders
Boert Bewust, waar boerin
Marleen Rebel actief is, neemt je
mee in de gang van zaken op
een boerenbedrijf, klimaat en
energie en de gezondheid van
dieren. Naarden
____________________________
woensdag 19 mei

Opening Dementheek

Vandaag openen we op verrassende wijze onze Dementheek;
een collectie over dementie. De
geselecteerde collectie bestaat
uit boeken, magazines, spellen,
films en meer. Loosdrecht
____________________________
woensdag 19 mei

woensdag 5 mei

Hilversum bezet en bevrijd
(1940-1945)

Pieter Hoogenraad vertelt over
de eerste NSB-burgemeester, het
hoofdkwartier van de Duitse

donderdag 6 mei

RIJKS, Masters of the
Golden Age

Kunsthistorica Diana Kostman

Annie MG Schmidt
filmochtend

Ter nagedachtenis aan deze
prachtvrouw is 20 mei in 1997
uitgeroepen tot jaarlijkse Annie
M.G. Schmidtdag. Vier het mee

met deze heerlijke filmochtend.
Muiden
____________________________
donderdag 20 mei

Hoe schrijf je een roman?

Alice Bakker & Elly Godijn
nemen je op interactieve wijze
mee op hun schrijfreis naar het
boek ‘Angela & Emma, Weerzien’.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld als
de één een andere kant op gaat
met haar hoofdstuk dan de
ander voor ogen had? Weesp
____________________________

Themaochtenden ambassadeur worden?

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, zin en weet je van wanten; word dan ambassadeur. Loop
binnen bij je bibliotheek en meld je aan.

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 taalcafé, het maatjesproject,
de Rechtswinkel en Stichting MEE. 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:

donderdag 20 mei

Bieblab & robotica

Ontdek, creër en onderzoek.
Maak een 3D print, programmeer een robot of stap een
andere wereld binnen met een
Virtual Reality bril. Eemnes
____________________________
vrijdag 28 mei

Op ontdekkingsreis naar...

Dirk van Asselt heeft een passie
voor reizen en wil zijn inspirerende reiservaringen, zoals een
voettocht naar Santiago de
Compostella en een zware bergtocht door de Pyreneeën, graag
met je delen. Bussum
____________________________

Vestiging

Dag in de week

Tijd

Bussum

Elke vrijdag

10:00 - 12:00

Eemnes

Elke 1e + 3e donderdag

10:00 - 11:30

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

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.

