
                      

 

 

 
Bibliotheek Rivierenland en Welzijn Rivierstroom organiseren  

De donkere dagen doorkomen tot het weer lente wordt!  
4 bijeenkomsten voor iedereen in Neder-Betuwe die wel eens leest. 

 
 
Dinsdag 2 maart 20.00u-21.00u  
Voor iedereen die van lezen houdt. We gaan het in ieder geval hebben over…. 

 De meeste mensen deugen, Rutger Bregman  

 Wen er maar aan, Maike Meijer (ja, ook van Toren C!) 

 Jouw eigen boek waar je kort iets over vertelt? 
 
Dinsdag 9 maart 20.00-21.00u  
Voor alle alleenstaande ouders. Een relaxavondje over opvoeden  

 Temperamentvolle kinderen, Eva Bronsveld 

 Pubers opvoeden. Kan dat? Jesper Juul 

 Kinderen zijn geen puppys, de kracht van zelfsturing in opvoeding, Jurgen Peeters 

 Of doe gewoon lekker mee zonder dat je een boek hebt gelezen…  
 
dinsdag 16 maart 20.00-21.00u 
Voor alle 20-35 jarigen..  pfff.. het wordt nu wel heel erg saai.. Maar niet met deze boeken.  

 Stoorzender, Arjan Lubach 

 Twintigerstwijfels en dertigersdilemma’s, Nienke Wijnants 
 
dinsdag 23 maart 20.00-21.00u 
Voor alle tijdschriftlezers die gewoon lekker lezen en kijken  

 Groep 1 Libelle en Margriet en groep 2 Kijk (tijdschrift Kijk) 
 

Meedoen is heel simpel. Je meldt je aan en zit nergens aan vast. Je mag lekker 
luisteren of actief meedoen!  
 
Hoe gaat zo’n bijeenkomst  

 Online introductie door Folkert en Eugenie 

 Samen het boek doornemen via vragen die we stellen 

 Digitale naborrel!  

 Afspreken wel/niet nog een keer organiseren, welk boek lezen en wie organiseert het dan 
 
Opgeven kan bij: 
Folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl of bel 0344 602337 
Eugenie.carsjens@bibliotheekrivierenland.nl  
 
We organiseren 4 bijeenkomsten! We kijken hoeveel belangstelling er is en besluiten of mensen 
vervolgens zelf door willen gaan. Welzijn Rivierstroom en de Bibliotheek ondersteunen het proces en 
zorgen dat wie verder wil met een leesclub ook verder kan. Heb jij een ander idee of wil je zelf een 
leesclub starten? Neem dan contact op met Folkert of Eugenie.  
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