DE BIBLIOTHEEK:
EEN WINTER
VOL VERHALEN

DE BIBLIOTHEEK BIEDT VOOR JONG EN OUD LEESPLEZIER EN ONTSPANNING
Wij hopen dat je genoten hebt van deze fijne winterse wandeling, maar ook binnen
met een mooi boek op schoot is het goed toeven.

ALTIJD GEOPEND: DE ONLINE BIBLIOTHEEK
Of je nu wel of niet naar de Bibliotheek kunt komen, je kunt altijd gebruik maken van
onze ‘Bibliotheek voor thuis’. Want boeken lezen en luisteren kan ook via de online
Bibliotheek-app.
De collectie van meer dan 30.000 e-books en luisterboeken van de online Bibliotheek
is gevarieerd en biedt voor elk wat wils. Van digitale voorleesboekjes voor de jongsten,
tot literatuurklassiekers voor jongeren om te lezen voor de lijst. Van hoorcolleges tot
taalcursussen. En volwassenen vinden in de online Bibliotheek-app romans in allerlei
genres.
Download de online Bibliotheek-app in de App Store of Google Play Store.
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Een literaire
winterwandeling

DE BIBLIOTHEEK: EEN WINTER VOL VERHALEN
Een literaire winterwandeling
De Bibliotheek organiseert speciaal in deze donkere wintermaanden een wandeling vol
verhalen. Met dit routeboekje kun je op pad! Op de route vind je een aantal stops waar
een poster met een QR-code hangt (de codes staan ook in het routeboekje). Scan de code
met je mobiele telefoon en geniet van een kort winterverhaal of een mooi gedicht.
De Bibliotheek is een plek waar verhalen gedeeld worden. Tijdens deze winterwandeling
maak je kennis met een klein deel van onze collectie. Wil je meer prachtige verhalen
lezen, bekijk dan het verhaaladvies op onze website. Leesplezier én ontspanning.
Onze eigen Bibliotheekmedewerkers lezen voor uit de bundel ‘Een winter vol verhalen’.
Veel luister- en wandelplezier!

DE ECHTE WERELD – BAS HEIJNE
Bas Heijne (1960) debuteerde in 1983 als schrijver met de roman
‘Laatste woorden’. In 2020 verscheen zijn essay ‘Mens/Onmens’, waarin
hij onderzoek doet naar twee grote obsessies in onze tijd: waarheid en
identiteit. ‘Mens/Onmens’ is een scherp, persoonlijk essay over mens zijn
in een gepolariseerde wereld.
EEN ZEEUWS TEMPO DOELOE – TOM LANOYE
Tom Lanoye (1958) leeft en werkt in Antwerpen en Kaapstad. Hij is
romancier, dichter, columnist, scenarist en theaterauteur. Hij is een van de
meest gelezen en gelauwerde auteurs van zijn taalgebied (Nederland en
Vlaanderen), en kind aan huis bij alle grote Europese theaterfestivals. Het
verhaal dat wordt voorgelezen gaat over de vakanties in Zeeland waar de
auteur met heimwee aan terugdenkt.

Dit zijn de verhalen uit de bundel:
HOTEL HOSPITAAL – ROBERT ALBERDINGK THIJM
Robert Alberdingk Thijm (1965) is scenarioschrijver. In zijn scenario’s
staan over het algemeen gewone mensen centraal. Door daarbij te kiezen
voor een persoonlijk en gedetailleerd perspectief, wordt de kijker op een
nieuwe en vaak indringende wijze betrokken bij de manier waarop het
dagelijks leven door de personages wordt ervaren. Zo ook bij dit verhaal.
HOTEL ADLER – MERIJN DE BOER
Merijn de Boer (1982) debuteerde met zijn bekroonde roman
‘Nestvlieders’. In 2015 werd hij in ‘De Volkskrant’ gekozen tot een van
de grootste literaire talenten. In augustus 2020 verscheen zijn nieuwste
roman ‘De saamhorigheidsgroep’. Geniet van dit prachtige winterverhaal
over Hotel Adler.
CHAMBRE FAMILLE – RONALD GIPHART
Ronald Giphart (1965) was vroeger nachtportier in een Utrechts ziekenhuis
waar hij zijn debuutroman ‘Ik ook van jou’ schreef. Voor zijn oeuvre ontving
hij de C.C.S. Crone prijs. Ook in het theater is hij geen onbekende. Zijn
laatste roman ‘Alle tijd’ verscheen in 2019. Het verhaal dat wordt voorgelezen gaat over een nieuwe liefde die start in een Parijse hellepoel.
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TWEE GEDICHTEN – NEELTJE MARIA MIN
Neeltje Maria Min (1944) debuteerde in 1966 als dichteres met de bundel
‘Voor wie ik liefheb wil ik heten’. Deze bundel is vele malen herdrukt.
De Twee gedichten uit ‘Een winter vol verhalen’ zijn ‘Stamppot’ en
‘Noorderzon’.
NAHERFST – JEAN PIERRE RAWIE
Jean Pierre Rawie (1951) is dichter en vertaler. Rawie stond vroeger
bekend om zijn flamboyante levensstijl (Jean Pierre heette ooit Jan Pieter).
Met Annie M.G. Schmidt, Nel Benschop en Toon Hermans behoort hij tot
de best verkopende dichters van Nederland. Zinnen uit zijn werk duiken
vaak op in rouwadvertenties. ‘Naherfst’ is een gedicht met melancholische
stemming waarbij je het gevoel krijgt dat het eeuwig najaar is.
OOM LOUIS – GIJS SCHOLTEN VAN ASCHAT
Gijs Scholten van Aschat (1959) is bekroond acteur en speelt al toneel
sinds zijn jeugd. Niet alleen op het toneel, maar ook veelvuldig op televisie
te zien. Wist je dat Arriva in de Achterhoek zelfs een treinstel (nummer
10369) heeft rijden met de naam Gijs Scholten van Aschat? Hoe bijzonder
is dat? Zijn winterverhaal is om van te smullen.

