
 

Toon Tellegen, Wim Daniëls, Simone van der Vlugt en nog veel meer... 

26 januari 2017 
  

 

Simone van der Vlugt te gast in Boxmeer  

Zondag 29 januari vindt de 2e editie plaats van de literaire talkshow 

Wim Daniëls Boekt. Gastheer Wim Daniëls ontvangt bestsellerauteur 

Simone van der Vlugt, bekend van de romans ‘Nachtblauw’ en ‘Toen 

het donker werd’. Ook psychiater Erik Rozing schuift aan. Hij schreef 

‘De psychiater en het meisje’. Derde gast is Vinnie Ko. Van hem 

verscheen kortgeleden zijn debuut ‘Met hartelijke groenten’, waarin hij 

op humoristische wijze zijn ervaringen deelt als Koreaans student in 

Nederland bij het leren van de Nederlandse taal. 

lees meer > 

 

 

 

 

Met flinke korting naar Toon Tellegen  

Toon Tellegen. Wie kent hem niet? De man achter de avonturen van 

de eekhoorn en de mier. Zondag 12 maart staat hij in De Weijer met 

zijn muzikale poëzieprogramma ‘Hemels en Vergeefs’. Samen met zijn 

vaste gitariste Corrie van Binsbergen en pianist Albert van Veenendaal 

brengt hij een programma waarin zijn poëzie centraal staat. 

 

Speciale actie 

Tijdens de Week van de Poëzie (26 januari t/m 1 februari) bieden 

BiblioPlus en De Weijer de kaartjes voor deze voostelling aan met 

flinke korting! Alleen deze week via de receptie óf www.deweijer.nl 

voor slechts 10 euro (incl. drankje). Normaal gesproken 18,50 euro.  

 

Zo’n mooi aanbod kun je niet laten lopen! 

lees meer > 
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Kom kennis maken met…  

Wie nieuwsgierig is en op zoek is naar nieuwe feiten en ervaringen, 

vindt op internet en in boeken een schat aan informatie over van alles 

en nog wat. Maar van ervaringen van anderen kun je ook leren. Dit 

idee staat centraal bij onze KennisMakers activiteiten. Mensen delen 

hun ervaring en kennis rond een onderwerp in de Bibliotheek. 

Zo kun je als bezoeker kennis maken met allerlei onderwerpen en 

nieuwe werelden ontdekken. 

 

Bekijk onze geplande KennisMakersactiviteiten. 

lees meer > 

 

 

 

 

1.1.1 ‘The Help’, nieuwe filmkeuze Film & Lunch Boxmeer  

Bij nader inzien bleek de film ‘Omar’, de laatste film uit de filmcyclus 

‘Ervoor gaan’, minder geschikt voor vertoning. In plaats daarvan staat 

nu op vrijdag 10 februari de film ‘The Help’ op het programma. The 

Help, van Tate Taylor, is de verfilming van het boek 'Een 

keukenmeidenroman' van Kathryn Stockett. Het verhaal speelt zich af 

in de jaren zestig tegen de achtergrond van de rassenrellen. 

 

 

 

1.1.2 Ontdek de mooiste exposities  

Onder de huid | Milian van Stokkum | Bibliotheek Bergen 

Schilderijen en portrettekeningen | Riesé Verberk | Bibliotheek Boxmeer 

Terug in de tijd | Hein Aldenhoven | Bibliotheek Sint Anthonis 

Sieraden | Paul Boekhoorn | Bibliotheek Mill 

Foto-expositie | Nel van Duren | Bibliotheek Mill 
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