prachtige citaten en de mooiste
gedichten. Ook cabaretfragmen
ten van o.a. Van Kooten en de
Bie en Draadstaal komen aan de
orde. Muiden
____________________________

Jules Leerintveld van de reis
organisatie ‘Grenzeloos
genieten’ , hebben mogen
ervaren tijdens hun expedities,
komt naar de lezing ‘Reis rond
de wereld in 80 minuten’.
Bussum
____________________________

Donderdag, 4 november 2021

De meisjes van Van Houten
In 1850 begint Van Houten in
Weesp met het fabriceren van
‘de beste chocola ter wereld’,
die ook over de hele wereld
verkrijgbaar was. Ruim 90% van
het personeelsbestand bestaat
uit vrouwelijke medewerkers.
Je kunt dus gerust zeggen, dat
er zonder de meisjes van Van
Houten geen chocola zou zijn
gemaakt. De lezing (met foto’s
en filmpjes) gaat dan ook over
hen. Weesp
____________________________
Donderdag, 4 november 2021

Goethe en zijn tijd

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
____________________________
Vrijdag, 5 november 2021

Reis rond de wereld

Wie ook benieuwd is naar
de bijzondere momenten
die de gebroeders Theo en

Dinsdag, 16 november 2021

Het Sinterklaasfeest door
de eeuwen heen

groot vuur; hij geloofde dat zijn
muziek het fundament zou
worden van een nieuwe
wereldorde, van een herboren
mensheid. Muiden
____________________________
Donderdag, 18 november 2021

Poëzie voor iedereen

Poëzie – de meeste mensen
blijven er verre van. Het kan
geen toeval zijn dat je zowel in
boekhandels als bij bibliotheken
veel meer proza dan poëzie
kunt vinden. Toch is dat jammer.
Lang niet alle poëzie is moeilijk.
Co Woudsma bespreekt op zeer
toegankelijke wijze een aantal
bekende en minder bekende
gedichten uit de wereldliteratuur.
Weesp
____________________________

In beeld en geluid vertelt Henk
Butink over de goedheiligman
en de bron van het (volks)feest.
Naarden
____________________________
Woensdag, 17 november 2021

Klimaatgesprekken

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.
Het mooie is dat je direct het
verschil ziet en ook merkt in je
portemonnee. Samen ontdek je
wat jij kunt doen om klimaat
vriendelijke keuzes het nieuwe
normaal te maken. Loosdrecht
____________________________

Donderdag, 18 november 2021

Woensdag, 17 november 2021

Vrijdag, 19 november 2021

Marcel Geraeds vertelt; in het
hart van de jonge Alexander
Scriabin (1872-1915) brandde een

Ko van den Bovenkamp zal als
gepassioneerd taalliefhebber
ingaan op een scala van
taalaspecten: Taalirritaties,

Alexander Scriabin,
innovator of messias?

Bieblab & Robotica

Hoe beïnvloedt de hedendaagse
techniek ons leven en kunnen
we eigenlijk wel zonder? Zal de
gezondheidszorg over 20 jaar
nog zonder robots af kunnen?
Maak kennis met nieuwe tech
nologieën en ervaar hoe het is
om een Virtual Reality bril op te
hebben. Eemnes
____________________________

Passie voor taal

taalvondsten en -grappen,
misverstanden, creatieve
vertalingen, taalspelletjes,
prachtige citaten en de
mooiste gedichten. Ook cabaret
fragmenten van o.a. Van Kooten
en de Bie en Draadstaal komen
aan de orde. Bussum
____________________________

December
____________________________

selen prijs uit latere tijden.
Sander Koopman vertelt over
de archeologische vondsten uit
‘t Gooi. Bussum
____________________________
Dinsdag, 7 december 2021

Donderdag, 2 december 2021

‘Mijn jaren aan het hof

Doede Keuning is gepensio
neerd luitenant-kolonel van de
Koninklijke Landmacht.
Gedurende zijn loopbaan werd
hij tweemaal benoemd tot
adjudant van Koningin Beatrix.
Hij vertelt over zijn dienstjaren
aan het hof. Weesp
____________________________

Woensdag, 1 december 2021

Donderdag, 2 december 2021

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
____________________________

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
____________________________

RIJKS: Masters of the
Golden Age

Woensdag, 1 december 2021

Reizen door de ogen van de
fotograaf

De historie van het
Centraal Station
Amsterdam

Station Amsterdam Centraal
geldt als een van de mooiste
stations van ons land. Maar het
is tevens een van de meest
controversiële gebouwen van
de hoofdstad. Historicus Pieter
Hoogenraad vertelt over de
geschiedenis van het station.
Ook komt de architectuur van
Pierre Cuypers aan bod.
Loosdrecht
____________________________

Inloopspreekuur
SeniorWeb

het voor jou? Job de Bruijn,
protestants predikant in Laren
en Eemnes, vertelt verhalen,
toont beelden en zingt liederen
over allerlei manieren waarop
mensen kerst vierden en vieren.
Eemnes
____________________________

De vrijwilligers van SeniorWeb
zijn deze ochtend aanwezig
om je te helpen met alle voor
komende digitale problemen
met pc, laptop, tablet of
e-reader. Graag vooraf aan
melden. Naarden
____________________________
Woensdag, 15 december 2021

Kerststukje / (digitale)
kerst kaarten maken

Lekker aan de slag met een
kerststukje voor thuis of een
(digitale) kerstkaart voor je
familie en vrienden. Muiden
____________________________
Woensdag, 15 december 2021

Caravaggio en Bernini

Deze kunstenaars worden
gezien als de helden van
de barokperiode. De indruk
wekkende beelden van Bernini
sieren vele stadspleinen waar
onder het Piazza Navona en het
Piazza Barberini. Loosdrecht
____________________________

Vrijdag, 17 december 2021

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 ont
cijferen daarvan. Bussum
____________________________

Donderdag, 16 december 2021

Kerstmuziek in de
bibliotheek
Vrijdag, 3 december 2021

Archeologie Gooi

Het Gooi is niet alleen een
belangrijke vindplaats voor
prehistorische overblijfselen die
teruggaan tot zo’n 120.000 jaar
geleden. De zandige Gooise
bodem geeft ook veel overblijf

Een thema-ochtend in kerstsfeer
met muzikale invulling van de
band WAW. Weesp
____________________________
Donderdag, 16 december 2021

Kerst op allerlei manieren

Kerst kun je vieren op allerlei
manieren. Over kerst kun je
heel verschillend denken. Wat is

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.

Spreekuren

In alle vestigingen zijn er wekelijkse en maandelijkse momenten
waarop verschillende organisaties aanwezig zijn met een spreekuur
of activiteit 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.
Ook is er het E-books & apps spreekuur en natuurlijk de spreekuren
van SeniorWeb.

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 vertaling daarvan in de
kunstgeschiedenis. Naarden
____________________________

Themaochtenden
bij Bibliotheek
Gooi en meer
najaar 2021

Wist je dat?

Je bij de bibliotheek ook terecht kunt met IDO (informatiepunt digi
tale overheid) vragen. De bibliotheekmedewerkers helpen je graag
om digitaal (online) je weg te vinden op de websites van de overheid.
Zoals het UWV en de SVB. Ook bieden wij allerlei cursussen aan om
te leren omgaan met de computer of je DigiD.
Data en tijden:
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

Dinsdag, 21 december 2021

Kerstmis

GR ATIS

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.

4 november

De meisjes van
Van Houten
17 september

Frida Kahlo
Viva la Frida
18 november

Bieblab &
Robotica

Gratis Themaochtenden bij
Bibliotheek Gooi en meer;
ontmoeting, kennis & inspiratie

Samen met onze vrijwillige ambassadeurs
en sprekers uit de regio organiseren
we, ook voor niet-leden, gratis thema
ochtenden. 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
apps. Van de Pyramide van Austerlitz, via het
Naardermeer naar Forteiland Pampus en terug
naar jezelf met stoelyoga. Natuur, historie, kunst
en cultuur komen aan bod. Met dit prachtige
najaarsprogramma 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 035 - 697 3000.

Data en tijden:
Vestiging

Dag/frequentie

Tijd

Bussum

1e + 3e vrijdag

Eemnes

1e + 3e donderdag 10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Loosdrecht 1e + 3e woensdag

10:00 - 12:00

Muiden

1e + 3e woensdag

10:00 - 12:00

Naarden

1e + 3e dinsdag

10:00 - 12:00

Weesp

1e + 3e donderdag 10:00 - 12:00

Sep

3
2
16
1
15
1
15
7
21
2
16

Okt

Nov

Dec

1
15
7
21
6
20
6
20
5
19
7
21

5
19
4
18
3
17
3
17
2
16
4
18

3
17
2
16
1
15
1
15
7
21
2
16

Contact

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

Op drie data vinden de themaochtenden plaats in de Van Houtenkerk in Weesp i.s.m. Stadsherstel.
Op 21 oktober, 4 november en op 16 december.

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 035 - 697 3000 of per mail via muiden@bibliotheekgooienmeer.nl

Agenda
September
____________________________

macht zich bij enkele mensen?
Siepman denkt dat we met een
frisse kijk op de toekomst de
problemen kunnen oplossen.
Bussum
____________________________

1947 door hem geïntroduceerde
New Look. Dit najaar komt DIOR
naar het Kunstmuseum in
Den Haag. Weesp
____________________________

Dinsdag, 7 september 2021

Dementheek, omgaan met
Alzheimer

Navigatie apps

Donderdag, 2 september 2021

Over de Laurentiuskerk

Woensdag, 1 September 2021

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
____________________________
Woensdag, 1 september 2021

Stoelyoga

Stoelyoga is een laagdrempelige
vorm van yoga vanwege het lage
tempo en de eenvoud. De les
bestaat uit ontspannings- en
ademhalingsoefeningen, ver
sterkende oefeningen, lichaams
houdingen, concentratietechnie
ken en meditatie. Je wordt je
bewust van je lichaam en je leert
stress en vermoeidheid eerder
herkennen. Loosdrecht
____________________________

Cees van Vliet neemt je mee van
2014 naar 2020, de jaren waarin
de Laurentiuskerk getransfor
meerd is van leegstaand kerkge
bouw naar multifunctioneel
gebouw voor alle Weespers, met
als dieptepunt de brand op 8
november 2016 en als hoogte
punt de opening op 3 juli 2020.
Weesp
____________________________
Donderdag, 2 september 2021

Naardermeer

Navigatie apps gebruiken voor
wandel- en/of fietstochten. Deze
ochtend praat SeniorWeb je bij
over verschillende navigatie
apps en hoe ze gebruikt kunnen
worden. Naarden
____________________________
Woensdag, 15 september 2021

Tai Chi

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

Wim Krijnen van Natuur
monumenten komt vertellen
over het Naardermeer. Het
ontstaan van het gebied komt
aan bod evenals de vele planten
soorten. Het Naardermeer is een
beschermd natuurlijk meer
omringd door moerasbos en
weilanden met ondiepe plassen.
In het gebied zijn talloze bijzon
dere plantensoorten waarvan je
er ook veel kunt eten! Eemnes
____________________________

Woensdag, 15 september 2021

Vrijdag, 3 september 2021

De invloed van Dior

Voor wat hoort niks

Hoe kan het zijn dat we in een
wereld leven met zoveel over
vloed, maar dat er nog steeds
armoede, honger en slavernij is?
Waarom concentreert geld en

De Pyramide van Austerlitz

Oktober
____________________________

Woensdag, 6 oktober 2021

Donderdag, 16 september 2021

Feestelijke opening met gast
spreker Cees Croes van de lande
lijke Alzheimerstichting. De
Dementheek is dé plek waar
informatie te vinden is over
dementie. Naast boeken kun je
er ook (spel)materialen vinden.
Eemnes
____________________________

over het ontstaan van molens
en over molen de Onrust speci
fiek. Muiden
____________________________

Vrijdag, 1 oktober 2021

De Bijenvereniging vertelt

Hoe leven bijen? Hoe maken
bijen honing? Bijen maken
ook andere producten, zoals
bijenwas. Hoe oogsten we bijen
was en wat kunnen we er mee?
Waarom zijn bijen belangrijk?
Kom naar de themaochtend en
_
imker Liesbeth van der Pol zal je
alles vertellen over (haar) bijen.
Bussum
____________________________

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. De ballade Erlkönig van
Goethe, door Schubert op
muziek gezet is bij de toehoor
der waarschijnlijk wel bekend,
evenals de Lorelei van Heinrich
Heine. Maar ook aan minder
bekend werk wordt aandacht
besteed. Loosdrecht
____________________________

Dinsdag, 5 oktober 2021

Workshop e-books en
luisterboeken
Vrijdag, 17 september 2021

Frida Kahlo Viva la Frida

Wist je dat Nederland ook een
Pyramide heeft? Gert Lamers
vertelt over deze Pyramide.
Gestoken in een soldatenpak uit
het leger van Napoleon neemt
hij ons mee naar de Franse Tijd
in Nederland, de aanloop daar
naartoe, de bouw en geschiede
nis van de Pyramide. Loosdrecht
____________________________

Frida Kahlo (1907- 1954) was een
fascinerende revolutionaire
kunstenares. Revolutionair
vanwege haar politieke idealen
en opzienbarende liefdesleven
maar bovenal vanwege haar
kunst. Haar oeuvre vormt een
genadeloos zelfportret met haar
eigen leven en lijdensweg als
rode draad. Bussum
____________________________

Donderdag, 16 september 2021

Dinsdag, 21 september 2021

Dat de ontwerpen van DIOR tot
de verbeelding spreken is wel
duidelijk; Diana Kostman vertelt
in woord en beeld over de
invloed van Christian Dior, zijn
modehuis en uiteraard de in

Eerste kennismaking met het
multifunctionele centrum in
ontwikkeling: de (nieuwe)
bibliotheek en samenwerkings
partners. Naarden
____________________________

De Plataan

Bij de bibliotheek kun je duizen
den e-books en luisterboeken
lenen. Tijdens de presentatie
krijg je een overzicht van alle
mogelijkheden, met speciale
aandacht voor de Online biblio
theek app. Aansluitend leer je
tijdens de workshop om de
bibliotheek app te installeren
op jouw Apple of Android
apparaat. Naarden
____________________________

veel meer proza dan poëzie
kunt vinden. Toch is dat jammer.
Lang niet alle poëzie is moeilijk.
Co Woudsma bespreekt op zeer
toegankelijke wijze een aantal
bekende en minder bekende
gedichten uit de wereldliteratuur.
Muiden
____________________________

de in 1947 door hem geïntrodu
ceerde New Look. Om je alvast
op te verheugen. Dit najaar komt
DIOR naar het Kunstmuseum in
Den Haag. Eemnes
____________________________

Vrijdag, 15 oktober 2021

Woensdag, 20 oktober 2021

Dinsdag, 2 november 2021

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

Wim Krijnen van Natuur
monumenten komt vertellen
over een prachtig natuurgebied;
het Naardermeer. Het ontstaan
van het gebied komt aan bod
evenals de vele plantensoorten.
Het Naardermeer is een
beschermd natuurlijk meer
omringd door moerasbos en
weilanden met ondiepe plassen.
In het gebied zijn talloze bijzon
dere plantensoorten waarvan
je er ook veel kunt eten!
Loosdrecht
____________________________

Seniorweb laat vandaag zien
wat we kunnen doen om onze
computer te beveiligen en te
onderhouden. Leer een goed
wachtwoord te kiezen, anti
virus- en antispysoftware te
gebruiken, back-ups te maken,
herstelpunten terug te zetten
en programma’s te verwijderen.
Neem gerust de laptop met
Windows 10 mee om alles
meteen in de praktijk te
brengen. Naarden
____________________________

Opgeruimd ouder worden

____________________________
Donderdag, 7 oktober 2021

Passie voor Weidevogels

Celine Roodhart vertelt over de
weidevogels. Helaas neemt het
aantal de laatste jaren af. Hoe
komt dat? En wat is er tegen te
doen? Eemnes
____________________________

Woensdag, 6 oktober 2021

Molen de Onrust

In 1809 is Molen de Onrust
gebouwd om het Naardermeer
droog te malen.
Natuurmonumenten is eige
naar van deze molen, die draai
end wordt gehouden door drie
vrijwillige molenaars. Molenaar
Thon Stoffelen komt vertellen

mogelijkheden hiervoor, met
speciale aandacht voor de
Online bibliotheek app.
Aansluitend leer je tijdens de
workshop om de bibliotheek
app te installeren op jouw
Apple of Android apparaat.
Weesp
____________________________

Donderdag, 7 oktober 2021

Workshop e-books en
luisterboeken

Bij de bibliotheek kun je duizen
den e-books en luisterboeken
lenen. Tijdens de presentatie
krijg je een overzicht van alle

Dinsdag, 19 oktober 2021

Brandveiligheid in en om
huis

Een woningbrand overkomt mij
niet.’ Dat denken veel mensen...
Toch krijgt de brandweer jaar
lijks duizenden meldingen van
brand in een woning. Soms is er
alleen materiële schade. Elk jaar
vallen er toch honderden
gewonden en tientallen dodelij
ke slachtoffers. Gelukkig kun je
zelf veel doen om je huis brand
veiliger te maken. Naarden
____________________________
Woensdag, 20 oktober 2021

Poëzie voor iedereen

Poëzie – de meeste mensen
blijven er verre van. Het kan
geen toeval zijn dat je zowel in
boekhandels als bij bibliotheken

Naardermeer

November
____________________________
Veiligheid en onderhoud
Windows 10

Donderdag, 21 oktober 2021

Woensdag, 3 november 2021

Tijdens deze interactieve
themaochtend over de middel
eeuwen gaat Joke Passchier,
historisch letterkundige,
met jou in gesprek over een
levendige periode uit de
geschiedenis van ons land, nu
door ons ‘de middeleeuwen’
genoemd. Weesp
____________________________

In 2020 vierden we Ludwig van
Beethovens 250ste geboorte
jaar! Beethoven is een belang
rijk en geliefd componist; wie
kent niet zijn Negende symfonie
en het “alle Menschen werden
Brüder’. Het volkslied van onze
EU. Loosdrecht
____________________________

De middeleeuwen

Donderdag, 21 oktober 2021

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

Beethoven

Woensdag, 3 november 2021

Passie voor taal

Ko van den Bovenkamp zal als
gepassioneerd taalliefhebber
ingaan op een scala van
taalaspecten: Taalirritaties,
taalvondsten en -grappen,
misverstanden, creatieve
vertalingen, taalspelletjes,

