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Wat iS er NOG Meer
Een Bibliotheek aan Huis Dienst voor wie niet naar de bibliotheek kan komen.

Alle en nog meer activiteiten zijn ook te zien op:
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl | www.twitter.com/hierlekkerlezen 
www.facebook.com/BibliotheekKopvanOverijssel | en onze Nieuwsbrief.
Voor alle activiteiten, reserveren gewenst via onze website.

Onze Bibliotheekvestigingen zijn in Steenwijk, Steenwijkerwold, 
Oldemarkt, Vollenhove, Giethoorn, Sint Jansklooster en Kuinre. 
Afhaal- en Brengpunten in Blokzijl en Wanneperveen en een 
Uitleenpost in Kalenberg.   

hOOfdveStiGiNG BiBliOtheek SteeNWijk: t. 0521 51 32 73

haal Meer uit de BiBliOtheek
Als bibliotheeklid krijg je, op vertoon van je Biebpas, 
korting bij onder andere theaters, musea, filmhuizen, 
dierentuinen, workshops, cursussen en festivals. 
Door het hele land en ook in Steenwijkerland. Een 
compleet overzicht van alle aanbiedingen vind je op 
www.voordeelmetjebiebpas.nl.

Dit is er te 
doen in...

januari, februari 
en maart 2017

iNlOOpOchteNd keNNiSlaB
In Bibliotheek Steenwijk is een KennisLab ingericht. Het KennisLab is 
elke zaterdag open van 10.00 -12.30 uur. U heeft dan de mogelijkheid 
om maximaal een half uur gebruik te maken van de apparaten die 
daar staan, waaronder een lasercutter en 3D-printers. Ook is er bege-
leiding aanwezig om u te helpen of voor informatie over de apparaten.

Maken heeft in de huidige digitale wereld een belangrijke nieuwe 
plek gekregen. Het nieuwe maken en delen van de toekomst is al 
realiteit binnen het wereldwijde netwerk van FabLabs: hightech 
productie- plekken waar iedereen creatieve ideeën en concepten kan 
uitwerken tot prototypes en producten. Een FabLab (digital fabrica-
tion laboratory) in de Bibliotheek komt in Nederland, maar ook in het 
buitenland, steeds vaker voor. Een FabLab is een zogenaamde open 
digitale werkplaats, waar eenieder kan (leren om te) werken met 
innovatieve technieken, zoals 3D-printers en lasercutters.

Meer iNfO: www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl

Buik, Baby, Bengel en Boek Beurs
BBBB BeurS 
De Zorggroep Oude en Nieuwe Land en de Bibliotheek 
hebben de handen ineengeslagen en organiseren 
samen op woensdagmorgen 29 maart een BBBB 
beurs. Dit is een beurs voor zwangere vrouwen 
en ouders van kinderen tot en met vier jaar. 

Er zullen diverse stands zijn van organisaties, 
instellingen en anderen die rondom dit thema 
activiteiten bieden. Veel organisaties hebben 
positief gereageerd op het idee om bezoekers 
te informeren over boeken, buiken, baby’s en 
bengels (BBBB). Extra standhouders kunnen zich 
aanmelden via de website van de Bibliotheek.

woensdag 29 maart >> 09.30 - 11.30 uur
Bibliotheek Steenwijk
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Han van Hagen over
‘verfOeide pauSeN eN OOGStreleNde kuNSt’
Op uitnodiging van de VUSO en Bibliotheek Kop van Overijssel is Han van 
Hagen donderdag 19 januari in Bibliotheek Steenwijk. Hij vertelt over 
hoe 500 jaar geleden dankzij of ondanks de katholieke kerk de Kunst van 
Leonardo da Vinci, Michelangelo en Rafael tot grote hoogten steeg. 
 
500 jaar geleden leefde men in erbarmelijke omstandigheden, de 
katholieke kerk was op haar retour, de moraal was laag. Door de inhalig-
heid en losbandigheid van het pauselijk hof was de katholieke kerk sterk 
in verval. De moraal van de machthebbers bereikte een dieptepunt. En 
juist in deze erbarmelijke tijd steeg de kunst van Leonardo da Vinci, 
Michelangelo en Rafael tot grote hoogten.

Hoe valt dat te rijmen? In 1517 trok Maarten Luther, een theoloog, van 
leer tegen de gevestigde kerkelijke orde. De gevolgen waren niet te 
overzien. Hoe wordt deze tijd weerspiegeld in de kunst? U gaat het na 
vijfhonderd jaar met Han van Hagen opnieuw beleven. Reserveren via 
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl

donderdag 19 januari >> 19.30 - 21.30 uur
Bibliotheek Steenwijk | €7,- leden | €8,- niet-leden

Wil ScHackman 
over zijn populaire boek
de ‘prOefkOlONie’ (frederikSOOrd)
De proefkolonie (Frederiksoord) gaat over de eerste schreden van 
de Maatschappij in het 'opbeuren' van verarmde landgenoten uit 
de 'zedelijke  verbastering' waar ze door hun jarenlange armoede in 
terechtgekomen zijn. Tijdens deze avond vertelt Wil Schackman over 
het ontstaan in 1818, waar de families en weeskinderen vandaan 
kwamen en de eerste jaren van de proefkolonie Frederiksoord.
Reserveren via www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl

donderdag 26 januari >> 19.30 - 21.30 uur 
Bibliotheek Steenwijk | €7,- leden | €8,- niet-leden

NatiONale vOOrleeSdaGeN
De Nationale Voorleesdagen van 2017 vinden plaats van 25 januari tot 
en met 4 februari. Centraal staat het prentenboek: De kleine walvis.  
De Bibliotheken in Steenwijkerland hebben ook dit keer in deze periode 
weer verschillende activiteiten georganiseerd. Peuters die in die periode 
lid worden krijgen, zolang de voorraad strekt, een kleine attentie. 

lezing over de Wieden
‘vaN aalSchOlver tOt ZOetWaterkWal’

SchrijverSfeStival 2017
In de maand maart zijn er weer diverse schrijversavonden in Steenwijk 
en omgeving. Deze worden georganiseerd door het Schrijversfestival, 
waar Bibliotheek Kop van Overijssel ook deel van uit maakt. Ten tijde 
van het drukken van deze flyer was het programma nog niet bekend. 
Houd daarvoor deze websites in de gaten:

www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl | www.schrijversfestival.nl

expOSitie kiNd ONder vuur
Hoe eng is het om ’s nachts door het bos de grens over te steken zonder dat 
iemand je mag zien? Hoe gevaarlijk is het om continu op te moeten passen 
voor mijnen? In de nieuwe tentoonstelling Kind Onder Vuur ervaren kinderen 
hoe het voor hun leeftijdsgenootjes is om op te groeien in heftige omstan-
digheden. Kind onder Vuur is een tentoonstelling waar leerlingen van groep 
zeven, acht en de brugklas leren hoe het is op te groeien in een oorlogssituatie. 

joHan veenStra 
leeSt vOOr uit eiGeN Werk 
Op uitnodiging van de VUSO en Bibliotheek 
Kop van Overijssel komt Johan Veenstra naar 
Bibliotheek Steenwijk. Hij gaat voorlezen uit 
eigen werk. "Meerst humoristische verhaelen, 
soms ok even een wat serieuzer verhael of 
gedicht d'r tussendeur. Een betien van alles wat".
Reserveren via www.bibliotheeksteenwijk.nl 

Boswachter Ronald Messemaker vertelt in deze lezing 
met foto's over zijn nieuwe boek ‘Van Aalscholver tot 
Zoetwaterkwal’. Hij laat hierin alle facetten van de 
bijzondere flora en fauna van 'de Wieden', het grootste 
laagveenmoeras van West-Europa zien. 

Reserveren via 
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl

dinsdag 7 februari >> 20.00 – 21.30 uur
Bibliotheek Steenwijk | €7,- leden  | €8,- niet-leden

theater inkiepinkie verzorgt op zaterdagmiddag 
11 februari een voorstelling rond het bekroonde 
boek. Deze vindt plaats in de Bibliotheek Vollenhove.  
De toegang bedraagt €2,50 per kind. Reserveren via  
www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl 

zaterdag 11 februari >> 14.30 uur
Bibliotheek Vollenhove | toegang €2,50

donderdag 23 maart >> 19.30 - 21.30 uur
Bibliotheek Steenwijk | €7,- leden  | €8,- niet-leden

Deze bijzondere tentoonstelling komt voort uit een 
samenwerking tussen het Haagse Humanity House en 
het Rode Kruis. Deze tentoonstelling is de gehele maand 
maart te bekijken op de eerste verdieping van Biblio-
theek Steenwijk en natuurlijk ook interessant voor 
volwassenen.

maand maart >> tijdens openingsuren Bibliotheek
Bibliotheek Steenwijk | entree gratis

Een interactieve voorstelling over kinderen in oorlogsgebieden
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