
 
Graag willen wij weten of er belangstelling is voor iPad-cursussen voor senioren in de bibliotheek. 

Heb je interesse, mail dan naar info@bibliotheekgulpen-wittem.nl 
 

Nieuwsbrief Zomer 2015 

Juni - Maand van het Spannende Boek 
Tijdens deze spannende maand staat ditmaal de 

misdaadbestrijder  centraal : 
de politie. In de 
misdaadliteratuur speelt de 
rechercheur een essentiële 

rol: De Cock, Maigret, Martin Beck, Wallander, 
Morse, Thomas Lynley, Barbara Havers en  Sarah 
Lund. Deze politiemannen en hun vrouwelijke 
collega’s  zijn gedreven, cynisch, nors, eigenwijs en 
vaak alleenstaand. In de bieb worden de 
politieverhalen handig bij elkaar aan je 
gepresenteerd. Verdiep je in de wereld van de 
misdaadbestrijding.   
Lees meer op www.maandvanhetspannendeboek.nl 
 
Én als je tijdens de Maand van het 
Spannende Boek lid wordt van de 
bibliotheek, heb je kans op een gratis 
huisveiligheidsscan door een professioneel 
beveiligingsbedrijf! Kom snel langs want op=op!  
Lees hier meer: http://goo.gl/Ya8mUB  

  Jullie Bieb is de hele zomer open! 
ma 14.15 - 17.30              

di 14.15 - 17.30 

wo 14.15 - 17.30 

do 10.00 - 12.00 

 14.15 - 17.30 

vr 14.15 - 20.00 

za 10.00 - 12.00 

 

Parkeren: De bovenste parkeerplaats is bestemd 
voor vergunninghouders van Sophianum. Op de 
parkeerplaats tussen piramide en brandweer 
kunnen jullie 3 uur gratis parkeren mét 
parkeerschijf  (blauwe zone). Op de overige 
parkeerterreinen aan de Landsraderweg is 
betaald parkeren.  
 
info@bibliotheekgulpen-wittem.nl 
www.bibliotheekgulpen-wittem.nl   
www.facebook.com/bibliotheek.gulpenwittem 

Fan van spannende boeken? 
Spannende boeken worden 
graag en veel gelezen. Voor de 
liefhebber hebben wij dan ook 
goed nieuws. We starten de 
Maand van het Spannende 
Boek met een nieuwe indeling 
van de collectie romans, zodat 
je niet meer hoeft te zoeken om je favoriete boeken 
te vinden. Vanaf 1 juni staan alle spannende boeken 
overzichtelijk bij elkaar in de kasten: Spanning & 
Avontuur. De overige romans vind je in de kasten: 
Romans & Literatuur.  

  Boekenmarkt  
Niks meer te lezen of alvast wat leesvoer inslaan 
voor de zomervakantie? Van 26 juni t/m 4 juli 
houdt de bieb tijdens 
de openingsuren in de 
koffiehoek weer een 
boekenmarkt. Jullie zijn 
van harte welkom om 
te komen grasduinen 
tussen de afgeschreven 
romans, leesboeken voor jeugd en jongeren, 
informatieve boeken en tijdschriften voor jong en 
oud.  Kom kijken, er is een ruime keuze! 

VakantieBieb gaat 1 juni weer live! 
Of je nu op vakantie gaat of 
thuis blijft. In de VakantieBieb-
app vind je een leuk leespakket 
voor het hele gezin: romans en 
thrillers, kinderboeken,   
tijdschriften en taalgidsen. Met 

bekende auteurs en goede titels. Makkelijk mee te 
nemen. Er is ook een mooi aanbod aan spannende 
boeken. Zo kun jij het beste uit je vakantie halen. 
 
Download de VakantieBieb vanaf 1 juni op je tablet 
of mobiel:  www.vakantiebieb.nl 

 Lekker lang zomerlezen  
Of je nu boeken voor de vakantiekoffer of voor de 
leunstoel thuis wilt lenen….  

Vanaf 1 juli t/m 15 
augustus leen je extra 
veel en extra lang! 
Met uitzondering van 
de Toppers mag je  alle 
materialen voor 6 
weken lenen.  

Wij wensen jullie alvast een prettige zomer  
met veel leesplezier! 
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