Nieuwsbrief de Bibliotheek: We vieren wat af
deze maand!
Themamaand december: Vieren

Blog Alice van Diepen

Quote

Mensenrechtenschrijfdag

Ik vier me suf deze maand.

“Vier het leven dat je hebt,

Rond 10 december zijn er in

Twee vrienden en een

niet het leven dat je had

Nederland bijna 600 Write for

echtgenoot die 60 worden,

kunnen hebben” – Magic

Rights-evenementen in het kader

m’n moeder 84, haar partner

Johnson

van de Internationale dag van de

90, Sinterklaas, Kerst. Je zou

mensenrechten. Ook in de

kunnen zeggen, een overdosis

Earvin "Magic" Johnson Jr.

Bibliotheek Bathmen en

‘vieren’. En dan heeft de

(1959) is een van de meest

Bibliotheek Centrum kun je

Bibliotheek Deventer ook nog

succesvolle Amerikaanse

meedoen met de schrijfactie voor

iets te vieren: we zijn

basketballers aller tijden, met

mensen die gevangen zitten

genomineerd voor beste

zijn lengte van 2 meter en 6

omdat ze opkwamen voor hun

bibliotheek 2019! Samen met

centimeter, zijn uitzonderlijke

rechten. Brieven schrijven werkt.

6 andere bibliotheken mogen

balvaardigheid, spelinzicht en

Een lawine aan brieven maakt

we strijden om de titel en u

passing. Johnson behaalde

indruk en dwingt regeringen

mag in maart uw stem

met de Lakers 5 NBA

mensen eerlijk te behandelen.

uitbrengen.

kampioenschappen en werd 3

Schrijf je mee?

keer uitgeroepen tot Most
Ook vinden we het juist in

Valuable Player. Begin jaren

Meedoen kan op vrijdag 7

deze maand belangrijk

’90 maakte hij bekend dat hij

december van 09.00 tot 19.00

aandacht te vragen voor

hiv-positief was. Hij wilde

uur in de Bibliotheek Centrum en

mensen die in

hiermee het taboe rond hiv

van 09.30 tot 17.30 uur in de

omstandigheden verkeren dat

doorbreken. Hij werkt nu als

Bibliotheek Bathmen. Op

er geen sprake is van feest of

analist voor de Amerikaanse

zaterdag 8 december kan je van

vieren. Bijvoorbeeld door mee

televisie en gebruikt zijn

09.30 tot 16.00 uur eveneens

te doen aan de grootste

status als voormalige sport-

terecht in de Bibliotheek

jaarlijkse schrijfactie ter

ster om minderbedeelden te

Bathmen om mee te doen aan

wereld van Amnesty.

helpen en meer bewustheid te

deze actie.

creëren rondom hiv en aids.

lees meer >

Tentoonstelling viert
rijke historie Deventer
Boekenstad
T/m 3 maart 2019 is de
dubbeltentoonstelling
Deventer Boekenstad. Twaalf
eeuwen boekcultuur aan de
IJssel te zien in Museum De
Waag en de Bibliotheek aan
de Stromarkt. Vier samen met
ons de rijke historie van
Deventer Boekenstad. In
Museum De Waag zijn
hoogtepunten uit de
boekhistorie te zien en in de
Bibliotheek zijn topstukken te
zien uit de geschiedenis van
de Athenaeumbibliotheek.

Deventer 1275 jaar
Op 29 november bogen ruim

Verboden te lezen: Pietje
Bell

75 jonge Deventenaren zich

Een boek geeft ruimte aan

op het Marktplein van de

ideeën. Soms vinden anderen die

Bibliotheek over de vraag hoe

ideeën gevaarlijk, ongewenst of

Deventer er in de toekomst

verkeerd. Al eeuwen geleden

uit zou moeten zien. Allerlei

werden boeken met ‘verboden

vraagstukken voor een

ideeën’ verbannen, beklad of

duurzaam en

verbrand. Begin 20e eeuw

toekomstbestendig Deventer

werden de boeken over Pietje

kwamen aan bod: van

Bell uit de bibliotheekkasten

klimaatverandering tot de

geweerd, omdat de verhalen over

circulaire stad en

de rebelse Pietje niet geschikt

vrijetijdsbesteding. Jonge

zouden zijn voor kinderen.

talenten keken met een frisse

Ontdek nog meer bijzondere

blik naar bestaande

wetenswaardigheden in het

problemen, ontwikkelingen en

digitale boekenspoor op

trends. Samen werken zij aan

beeldschermen in de

een manifest voor een

boekenkasten in de bibliotheek.

duurzaam en
toekomstbestendig Deventer.

lees meer >

lees meer >

Alles weten over Kerst
voor je werkstuk of
spreekbeurt?
Ben je op zoek naar een
onderwerp voor een werkstuk
of spreekbeurt? Op onze
website vind je veel
informatie, filmpjes en
boekentips over allerlei
onderwerpen. Bijvoorbeeld
over Kerst. Wist je dat de tijd
voor Kerst advent heet? Dit
betekent ‘komst’ en wordt
gevierd door christenen
omdat zij wachten op de
geboorde van Jezus. Wist je
dat de Germanen vroeger
midwinter- of joelfeesten
vierden met een versierde
boom rond de tijd dat wij nu
Kerst vieren?

Lees- en luistertips
We hebben 3 lees- en
luistertips die aansluiten bij
het maandthema Vieren.
Natuurlijk is er nog veel meer
te lezen, kijken en luisteren
over het vieren van een
feestje.
Smakelijke en snelle
gerechten met niet meer dan
10 ingrediënten, vind je in het
boek Simpel van chefkok
Ottolenghi. Gerechten als
avocadoboter op toast met
tomatensalsa of munt- en

17 december: alle
vestigingen gesloten
vanaf 18.00 uur
Wij vieren op maandag 17
december al kerst. Dan sluiten
alle vestigingen van de
Bibliotheek Deventer hun deuren
voor publiek om 18.00 uur in
verband met de jaarlijkse
kerstbijeenkomst voor alle
medewerkers. Rond de
feestdagen hanteert de
Bibliotheek meer gewijzigde
openingstijden. Weten wanneer
de Bibliotheek in jouw buurt open
is rond de feestdagen?

pistache-chocoladecake
kunnen zo op het kerstmenu.
De Notenkraker staat iedere
kerst op het programma van
Het Nationale Ballet.
Tsjaikovski verhaalt over het
meisje Klara dat op
Kerstavond een notenkraker
cadeau krijgt die ’s nachts op
magische wijze tot leven
komt.
Triomf en tragedies,
losbandigheid, lust en liefde,
moord en doodslag: de
Griekse mythen en sagen zijn
wilder en woester dan het
leven zelf. In Mythos komen
de oude verhalen over Zeus,
Troje en Midas opnieuw tot
leven.

lees meer >

lees meer >

Gratis Partnerpas
Wist je dat je als lid van de
Bibliotheek voor je partner een
gratis bibliotheekpas aan kunt
vragen? Dat betekent dat je allebei
25 boeken, cd’s, dvd’s of andere
materialen kunt lenen. Daar kom je
samen de donkere dagen voor kerst
wel mee door.
Vraag de partnerpas aan via het
aanvraagformulier of bij één van
onze vestigingen.

Agenda december
Vrij
7

Mensenrechtenschrijfdag

Amnesty Bibliotheek Centrum
Vrij
7

Mensenrechtenschrijfdag

Amnesty Bibliotheek Bathmen
Vrij 7

Nederlandse taal

oefenen in het Taalcafé
Bibliotheek Centrum

Van boekenkast tot
Athenaeumbibliotheek

Za

De Athenaeumbibliotheek is gesticht

Amnesty Bibliotheek Bathmen

8

Mensenrechtenschrijfdag

in 1560. In dat jaar kocht het
Deventer stadsbestuur voor 102,5

Za 8

Bouwen in de bieb

goudgulden het boekenbezit van

met Kapla, LaQ en Meccano

Pastoor Phoconius kocht en gaf

Bibliotheek Centrum

opdracht om ‘voir deze
Stadtsboecken’ een kast te maken.

Di 11

Techteach

Sinds 1 januari 2016 maakt de

Inloopavond Bibliotheek

Athenaeumbibliotheek deel uit van

Centrum

de Bibliotheek Deventer.
Speerpunten die de

Di 11

In gesprek met

Athenaeumbibliotheek uniek maken,

hoofdredacteur NRC Bibliotheek

zijn de verzameling boeken van en

Centrum

over de Moderne Devotie, de
Overijsselse/Deventer drukken en de Woe 12

Boekpresentatie

collectie regionalia. Enkele

‘Sterrenstof’ Bibliotheek

topstukken van de

Centrum

Athenaeumbibliotheek staan op onze
website.

Za 15

lees meer >

Digihulp Bibliotheek Centrum
Woe 19

Online cursussen stoppen
Per 1 januari 2019 stopt de online
Bibliotheek met de cursussen. Ben je
in 2018 gestart met een cursus? Dan
kun je deze gewoon afmaken in
2019.
lees meer >

Inloopspreekuur

Workshop

Lampionnen maken Bibliotheek
Bathmen
Vrij 21

Nederlands oefenen

in het Taalcafé Bibliotheek
Centrum

De actuele agenda vind je op
onze website.
lees meer >
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