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Nieuws von de biblíotheek
De vakantie is weer voorbij en
vanaf l7 augustus gelden weer
de normale openingstijden.
U kunt er dus weer terecht op
maandag van 14.00-20.00 uur,
woensdagmorgen van 10.00-
12.00 uur en 's middags van
14.00-17.00 uur. Vrijdags is
de bibliotheek weer open van
14.00-20.00 uur.
Peuteruurtje: woensdag 9 sep-

tember van 10.00- 1.00 uur
bent u weer welkom met uw
peuter. Er wordt dan voorge-
lezen en naar aanleiding daar-
van geknutseld. Entree € 1.00
p/p. Kleuteruurtje: ook voor de

kleuters wordt er op 9 septem-
ber weer een uurtje in de bibli-
otheek georganiseerd. 's Mid-
dags van 14.00-15.00 uur kunt
u met uw kleuter luisteren naar

het voorlezen en samen iets
knutselen. Entree € 1.00 p/p.
Expositie: Ook dit seizoen zul-
len er in de bibliotheek ver-
schillende exposities te zien
zijn. Als eerste zal Jannie
Bouman uit Schoonebeek in
de maanden september-oktober
haar schilderijen tentoonstel-
len. Deze zljn ïe bezichtigen
tijdens de openingsuren van de

bibliotheek.
Kinderboekenweek 2009: De
kinderboekenweek wordt ge-
houden vanT - 17 oktober. Er
zijn weer verschillende activi-
teiten. Daarover in de volsende
Echo meer.

Literatuurclubs: De vrouw
werd geboren in de jaren vijftig.
Haar kinderen vlogen uit en-ze
verricht nu vrijwilligerswerk.

Goed opgeleid is ze, en ze lees
gïaag enveel. Z1j woont in vrij
wel alle Drentse dorpen. Noen
het maar het "gemiddelde" var
pakweg 2375 vrotwen. Negen
tig mannen lezen met haar met
in de Literatuurclubs Drenthe
U kunt met haar en hen mee,

lezen. Geen vooropleiding ver'
eist. Nooit te oud of te jong
Zeker ook mannen zijn wel.
kom. Samen lezen we meer. Dr
boeken die dit seizoen worder
gelezen zijn: Misfit geschre.

ven door Mncent Overeem. Dt
Middagvrouw geschreven doo:
Julia Franck, De Witte Tijger
geschreven door Aravid Adiga
Godenslaap geschreven doot
Erwin Mortier. Belangstellingl
Voor meer inlichtingen kunt r.

terecht in de bibliotheek.


