activiteiten
nederland leest
1 t/m 30 november

aan de Vliet

je bent wat je leest...
In november vindt de bibliotheekcampagne Nederland Leest plaats. Het thema voor 2018
is: voeding. Waarom een Nederland Leest over eten? Volgens het gezegde zijn we wat we
eten. Zou het kloppen? Voor gewoon voeding kunnen we daar onze vraagtekens bij zetten.
Maar voor léésvoer geldt het zeker. Want het meeste van onze maaltijden zijn we na een
paar dagen weer kwijt. Daarentegen blijven de verhalen, personages en inzichten uit
boeken ons altijd bij. Kortom: we zijn wat we lezen.
De hele maand november organiseert de Bibliotheek aan de Vliet diverse activiteiten
rondom het thema voeding. U kunt onder andere in gesprek met Karin Luiten, wereldse
hapjes komen proeven in het Taalhuis en een workshop volgen om de mooiste foto’s van
uw gerechten te maken.
Wij wensen u veel lees-, kook- en eetplezier en we zien u graag terug bij onze activiteiten!

bespreken wat we zien en wat we aan het werk
ervaren. En hiervoor hoeft u geen kunstkenner te
zijn! Aansluitend geniet u samen van een lekkere
lunch.
zaterdag 3 november
Workshop 11:00 - 12:30 uur • lunch 12:30 - 13:15 uur
Rijswijk • Leden € 10,00 • niet-leden € 15,00

karin luiten (van koken met karin)
Culinair journalist en kookboekenschrijfster Karin
Luiten neemt u deze zaterdagmiddag mee in een

open dag kunstuitleen

vrolijke, interactieve bijeenkomst, waar ze het

Op zaterdag 3 november bent u van harte welkom
op de Open Dag van de Kunstuitleen in Rijswijk.
Deze dag staat geheel in het teken van het
Nederland Leest thema ‘Voeding’. U kunt meedoen
aan leuke activiteiten, meer te weten komen over
de Kunstuitleen en de collectie bekijken.

uitgebreid gaat hebben over pakjes en zakjes.
Wat valt daar eigenlijk precies onder? En wat is
er mis mee? Maar ook: wat is het alternatief? Hoe
kunt u lekker en gezond leven zonder al te veel
gedoe? Ook diverse gezondheidshypes komen
aan bod, van diëten tot detoxen, van glutenvrij

Oude kunstwerken maken ruimte voor nieuwe.

tot koolhydraatarm, van zout tot suiker. Een

Daarom kunt u van 11:00 - 16:00 uur kunstwerken

lezing voor wie nu eindelijk eens wil weten hoe

uit het depot van de Kunstuitleen kopen.

het precies allemaal zit. En er valt ook nog wat te

De ‘Open Wand’ tentoonstelling wordt om 15:00

proeven.

uur feestelijk geopend.

zaterdag 3 november • 15:10 - 16:40 uur

De Open Dag wordt om 16:40 uur afgesloten met

Rijswijk • Gratis

een hapje en een drankje.
zaterdag 3 november • 11:00 - 17:30 uur
Rijswijk • Gratis

samen kunst kijken: voeding in de kunst
Docente Naomi Lamens neemt u mee in de
bijzondere wereld van kunst via Samen Kunst
Kijken. In deze interactieve lezing wordt er in
groepsverband

gekeken

naar

verschillende

kunstwerken met het thema ‘Voeding’. Hierbij is
niet het belangrijkste wie de kunstenaar is of wat
de stijl is, maar juist het verhaal dat eruit spreekt.
Samen ontraadselen we het kunstwerk door te

het leven van honingbijen
Bijen en ook hommels zorgen voor de bestuiving
van ongeveer driekwart van de land- en
tuinbouwgewassen en van ongeveer 15% van de
wilde planten.
Maar hoe leven honingbijen? En wat doet een
imker nu precies? Twee lokale imkers - Paul van
Rooijen en Gerda van Gelderen - vertellen erover.
Beiden hebben jarenlange ervaring als imker en
beantwoorden ook graag al uw vragen over bijen,
bijen houden en het produceren van honing.

kom je proeven?
In

het

Taalhuis

ontmoeten

mensen

met

verschillende culturele achtergronden elkaar
dagelijks. Maar kennen zij ook elkaars culinaire

De week voorafgaand aan hun lezing en na de
lezing kunt u in de betreffende bibliotheeklocatie
honing van deze imkers kopen.

achtergronden? Tijdens Kom je proeven brengen

Leidschendam • Paul van Rooijen

we deze culinaire achtergronden samen.

woensdag 7 november • 14:00 - 15:00 uur • Gratis

De taalvragers van het Taalhuis koken of bakken

Rijswijk • Gerda van Gelderen

een gerecht uit het land van herkomst en laten

zaterdag 17 november • 14:00 - 15:00 uur • Gratis

de vrijwilligers, taalmaatjes en geïnteresseerde
bezoekers van de bibliotheek hiermee kennis-

film: our daily bread

maken. Aan de hand van kaartjes gaan zij met

Our daily bread van regisseur Nikolaus Geyrhalter

elkaar in gesprek over het gerecht. Waarom

neemt de kijker mee naar de plaatsen in Europa

hebben ze voor dit gerecht gekozen? Welke

waar ons voedsel geproduceerd wordt. U krijgt

ingrediënten zijn er gebruikt? Wanneer wordt

verschillende productieprocessen van uiteen-

het gerecht in het land van herkomst gegeten?

lopende etenswaren te zien. Van olijven tot

Leidschendam

biefstuk en van tomaten tot zout.

maandag 5 november • 13:00 - 15:00 uur

De soms schokkende beelden laten zien hoe

woensdag 7 november • 11:00 - 13:00 uur

lopende banden, machines en snijapparaten de

Voorburg
dinsdag 20 november • 11:00 - 13:00 uur
donderdag 22 november • 13:00 - 15:00 uur
Rijswijk
woensdag 28 november • 11:00 - 13:00 uur
donderdag 29 november • 16:00 - 18:00 uur

ritmes van het proces bepalen. Mensen, dieren en
gewassen lijken slechts een bijrol te hebben in de
logistiek van de voedselproductie.
Dit is een doorlopende filmvoorstelling in het
leslokaal van de bibliotheek. U kunt op ieder
moment de voorstelling in- en uitlopen.
zaterdag 10 november • 10:00 - 16:00 uur
Rijswijk • Gratis

lezingen i.s.m. het erfgoedpodium
eten ten tijde van constantijn huygens
Tafels beladen met granaatappels, oesters,
artisjokken,

kalkoenen

en

specerijen.

Pap,

wat roggebrood en bier. Wat at men ten tijde
van

Constantijn

Huygens?

Van

overvloed

tot calvinistische zuinigheid, stillevens tot
kookboeken.

Culinair

historica

Charlotte

Kleyn neemt u mee naar de keukens, tafels en
moestuinen van de Gouden Eeuw.
Charlotte Kleyn is culinair historica en journalist.

culinair erfgoed - alma huisken
Culinair groenauteur Alma Huisken neemt u
deze zaterdagmiddag mee in een lezing over ons
culinair erfgoed. Verwacht een spreekster die
vol vuur en met veel humor vertelt over al het
lekkers dat we ooit aten en soms gelukkig weer
opnieuw kweken én eten!
Alma Huisken is bekend door haar artikelen voor
talrijke landelijke dagbladen en lifestyle- en
tuinmagazines. Daarnaast heeft ze de boeken
Groentje in de moestuin, Van het land en Dichter
bij de bij geschreven.
Tijdens de lezing kunt u de boeken bij Alma
kopen. U ontvangt dan meteen een gesigneerd
exemplaar!
• Groentje in de moestuin (€ 19,95*)
• Van het land (€ 19,95, alleen bij haar te koop*)
• Dichter bij de bij (€ 24,50*)
* Graag contant betalen

zaterdag 10 november • 14:00 - 16:30 uur
Voorburg • Gratis

Onlangs verscheen haar boek Luilekkerland. 400
jaar koken in Nederland, dat zij schreef met haar
vader, culinair journalist Onno Kleyn. Charlotte
schreef één van de bijdragen aan het boek dat
zowel leden als niet-leden gratis kunnen afhalen
bij onze locaties.
Deze lezing organiseren wij samen met Huygens’
Hofwyck onder de paraplu van het Erfgoedpodium
Leidschendam-Voorburg.
dinsdag 13 november • 16:00 - 16:45 uur
Huygens’ Hofwyck • Westeinde 2a, Voorburg
Gratis

film: smakelijk eten

workshop foodfotografie

Filmmaker Walther Grotenhuis onderzoekt in

De kunst van het verleiden: dat is wat culinaire

Smakelijk eten de herkomst van drie producten

oftewel foodfotografie is. Beelden die tot de

die van ver komen, maar voor ons heel gangbaar

verbeelding spreken en vragen om meer. Meer

zijn: soja uit Brazilië, garnalen uit de Filipijnen

aandacht, meer ontdekken, meer proeven, meer…

en boontjes uit Kenia. De film laat daarnaast ook

Beelden die het gerecht op z’n best doen

zien hoe deze producten worden bereid in een

uitkomen, waar je trek van krijgt.

dinerbuffet voor een personeelsfeest. Waar komt
al dit voedsel eigenlijk vandaan?

Fotografe Ester Overmars leert u om met uw
eigen smartphone snel en makkelijk de mooiste

Dit is een doorlopende filmvoorstelling in het

foto’s te maken. Ook geeft zij u tips over apps,

leslokaal van de bibliotheek. U kunt op ieder

filters en fotobewerkingen.

moment de voorstelling in- en uitlopen.
zaterdag 17 november • 10:00 - 16:00 uur
Rijswijk • Gratis

vorm een leeskring
U wilt graag met anderen praten over de boeken
die u leest? U vindt het leuk om mensen te
ontmoeten die ook van boeken houden? Kom
dan naar deze bijeenkomst en ontmoet andere
mensen om samen een leeskring te vormen.
Lezen als lid van een leeskring is leuk en gezellig.
Zo geniet u nog meer van de boeken die u leest!
zaterdag 24 november • 11:00 - 12:30 uur
Voorburg • Gratis, vooraf aanmelden

zaterdag 24 november • 14:00 - 15:30 uur
Voorburg • Leden € 10,00 • niet-leden € 12,50

van onze samenwerkingspartners

Zin om lekker en gevarieerd te lunchen en te

samen dragen we rijswijk

dineren? Dan is het Broodje van de week en het

Een

Eet je mee project op wijkcentrum de Groene

Vrijwilligerswerk, Maatschappelijk Ondernemen

Loper wat voor u!

en Initiatieven van inwoners.

broodje van de week

inspirerende

middag

en

Vanaf 15:30 uur

Inloop

heerlijk vers bereid broodje bij het wijkcentrum.

16:00 - 17:30 uur

Aftrap NLDoet

Dit kost u € 2,00 inclusief een kopje koffie of thee

Vrijwilligersplein; info over
vrijwilligerswerk

en wat lekkers erbij.

Lancering nieuwe website
Vrijwilligerscentrum Rijswijk

Eet je mee?

Proeverij van
workshops door de
Vrijwilligersacademie

Verse gerechten en speciaal klaargemaakt voor
u! De koks van ons wijk- en dienstencentrum
bereiden iedere vrijdagavond een overheerlijke
bij u uit de buurt.
17:00 - 18:30 uur
€ 5,00 • € 2,50 met de Ooievaarspas
U kunt u aanmelden voor de lunch of het diner bij
Woej via 070 - 3004747.
Woej De Groene Loper
Van Royenstraat 2
2273 VD Voorburg

over

programma

Elke vrijdag krijgt u van 12:00 tot 13:30 uur een

maaltijd. Ondertussen ontmoet u leuke bewoners

avond

Lancering Maatjesproject
17:30 - 18:00 uur

Hapjes van de
Wereldkeuken

18:00 - 19:00 uur

Ideeënbank door de
Rijswijkse Uitdaging

19:00 - 19:30

Borrel en afsluiting

Voor inwoners die meer willen weten over
vrijwilligerswerk

en

voor

maatschappelijke

organisaties die vrijwilligers zoeken en/of samen
met een bedrijf een activiteit willen doen.
Als inwoner van Rijswijk bent u van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
donderdag 15 november
de Bibliotheek aan de Vliet - Locatie Rijswijk
Generaal Eisenhowerplein 101, 2288 AG Rijswijk

voor uw kinderen
Iedere woensdagmiddag hebben we in de bibliotheek in Rijswijk de leukste activiteiten voor kinderen
van 4 tot 12 jaar. In de maand november staan deze activiteiten ook in het teken van het Nederland Leest
thema Voeding.

waar is de taart? (4 - 8 jaar)

film: ratatouille (4 - 8 jaar)

woensdag 7 november • 14:30 - 16:00 uur

woensdag 21 november • 14:00 - 16:00 uur

stempel je groente tas (9 - 12 jaar)

e-lab: makey makey (9 - 12 jaar)

woensdag 14 november • 14:00 - 16:00 uur

woensdag 28 november • 14:00 - 16:00 uur

Adressen en contact
Leidschendam

Voor de kaartverkoop kunt u terecht bij de

Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

balies in de bibliotheek en op onze website.

Rijswijk
Gen. Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Voorburg
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Telefoon: 070 2400 250
E-mail: secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl
/dBadV

@dBadV

/dBadV

www.bibliotheekaandevliet.nl

