
De bibliotheek is gesloten van 24 december tot en met 2 januari. 

info@bibliotheekgulpen-wittem.nl 
www.bibliotheekgulpen-wittem.nl 
www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem  

Nieuwsbrief Herfst 2015 

BoekDoeLab in de bibliotheek 

Een verrassende tentoonstelling voor ondernemende kleuters van 21 oktober t/m 10 november 2015 
 

Laat kinderen van vier tot en met zes jaar op speelse wijze kennismaken met populaire kinderboeken. Druk, 

draai, trek, voel, luister en bouw! Lezen en leren doe je met alle zintuigen. Beleef het in het BoekDoeLab. Zo 

wordt lezen nog spannender … 
 

Meer dan leesplezier … 

Deze verrassende tentoonstelling is een plek voor kinderen van vier tot en met zes jaar waar ze nieuwe 

dingen leren en ontdekken. Een echt doe-lab. Het BoekDoeLab is geïnspireerd op scenes uit populaire 

kinderboeken zoals Opa Jan, Superbeesje, Zwaan laat maar waaien en Kleine Mol. Verkleed als Superbeesje 

gaan de kinderen samen met u op ontdekking. Via leuke doe-objecten komen ze in aanraking met de 

magische wereld van het prentenboek, maar ook met basiselementen uit de wetenschap zoals wind en 

magnetisme. Het toevoegen van een verhaal maakt dat je als kind de techniek echt beleeft. 
 

Het BoekDoeLab is een initiatief van Cubiss en Discovery Center Continium, www.continium.nl.  

De tentoonstelling is gesubsidieerd door de Provincie Limburg.  
 

 

Kom je ook?  

  

 

Nederland Leest:  Korte Verhalen 
De mooiste Nederlandse korte verhalen zijn 

gebundeld door A.L. Snijders. Speciaal voor Limburg 

zijn ook verhalen van Limburgse auteurs 

opgenomen. Nieuwsgierig? Van 1-30 november 

geeft de bibliotheek de bundel cadeau aan leden en 

aan Sophianumleerlingen van 4-havo en 4-vwo. 

Op=op. 

                 

  Doe je ook mee met de Jonge Jury ?  
Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Breng dan je stem 

uit op jouw favoriete boek.  

Voor de Jonge Jury kun je alle boeken lezen die 

voor het eerst zijn verschenen tussen september 

2014 en eind 2015.  In de bibliotheek zijn deze 

boeken te herkennen aan het Jonge Jury 2016 

etiket. 

Je kunt stemmen tot en met 1 maart 2016.  

Ga daarvoor naar www.jongejury.nl.  

Boekenmarkt, voor het eerst in november 
Van vrijdag 20 november t/m zaterdag 28 

november worden weer afgeschreven romans, 

leesboeken voor jeugd en jongeren, informatieve 

boeken en tijdschriften te koop aangeboden.  

Kom kijken, er is een ruime keuze!  

 Fototentoonstelling 
Luik gezien door de ogen van Herman van den 
Bosch , te zien van 12 november  tot 1 februari. 
               

Reserveer alvast in je agenda ! 
Lezing op 19 januari 2016, 19.30 u. 
Over Sprookjes, door Maurice 
Suijkerbuijk. Entree: €  4,00, leden   
€ 2,50. Meer info volgt. 
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