Op zondag 31 mei hield ik tijdens de tweede editie van het Cultureel Uitje Oss in de bibliotheek een
verhaal over het belang van wijsheid in deze (media- en kantel)tijd. Tijdens die presentatie kwamen
veel boeken ‘voorbij’. Die treft u hier aan, in de volgorde waarin ze in de presentatie waren
opgenomen.
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