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Agenda 2019 (versie april 2019) 
 

● 23 januari t/m 2 februari : Nationale Voorleesdagen 2019 
 

 
 

website: www.nationalevoorleesdagen.nl 
 

● 6 maart tot en met 26 juni: Nederlandse Kinderjury: Kinderen 
stemmen op hun favoriete boek 

 
 De Nederlandse Kinderjury heeft tot doel zo veel mogelijk kinderen kennis te laten 

nemen van nieuwe kinderboeken en hen aan te zetten tot meer én kritisch lezen. 
Als middel daartoe kunnen kinderen stemmen op hun favoriete boeken. 
 
De jury bestaat uit alle kinderen die hun stem uitbrengen en uit twee 
leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar en van 10 t/m 12 jaar. Zij mogen stemmen op 
maximaal drie boeken die in het voorgaande jaar voor het eerst zijn verschenen. 

 
Leesweken en één Stemweek 

De Nederlandse Kinderjury is opgesplitst in een aantal Leesweken en één 
Stemweek. Vanaf 6 maart tot en met 19 mei 2019 vinden de Leesweken plaats. 
Kinderen lezen dan verschillende boeken en bespreken die met elkaar. In de 
Stemweek (van 20 t/m 26 mei) brengen zij hun stem uit via:  

 
www.kinderjury.nl. 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.kinderjury.nl/
https://www.kinderjury.nl/
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De deelnemers mogen op maximaal drie boeken stemmen die in het voorgaande 
jaar voor het eerst zijn verschenen. In twee leeftijdscategorieën: van 6 t/m 9 jaar 
en 10 t/m 12 jaar. De uitreiking van de prijzen van de Nederlandse Kinderjury vindt 
op 26 juni 2019 plaats. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Publieksprijs 
van de Nederlandse Kinderjury.  

● 12 februari: Bijpraten over de bij, met Jos Bastiaansen  

Zoals gebruikelijk organiseren de Huijbergse Partners in Cultuur, het 
samenwerkingsverband van VVH, KBO, Heemkundekring, Bibliotheek en Museum, in 
het begin van het nieuwe jaar een gezellige én informatieve bijeenkomst voor héél 
Huijbergen. 
 
Vorig jaar wist Ad van Gool zijn publiek te boeien met zijn verhalen over 
zijn en ons hart. Dit jaar, op dinsdagavond 12 februari, vanaf acht uur, is het de 
beurt aan Jos Bastiaansen. Als ervaren imker zal hij ons in het voormalig 
gemeentehuis van Huijbergen bijpraten over dat belangrijke diertje, de honingbij. 
Dat bloemen op verschillende manieren worden bestoven, zal geen nieuws voor u 
zijn en ook niet dat honingbijen een heel belangrijke rol spelen bij die bestuiving. Ze 
zijn zelfs de belangrijkste bestuiver die we kennen. Maar weet u ook waarom en 
waardoor? 
 
Zouden we zonder honingbijen kunnen? Jos 
Bastiaansen onthult allerlei geheimen uit de 
bijenkorf en vertelt bovendien hoe ook ú mee 
kunt helpen om het de bijen wat gemakkelijker 
te maken in deze voor hen barre tijden. De 
imker vertelt u verder over het boeiende sociale 
leven van de honingbij, de onderlinge 
samenwerking in de bijenkorf en de 
samenstelling van het volk. Je hoort vaak dat wij 
een bijenvolk als voorbeeld zouden moeten 
nemen voor onze eigen samenleving. Ten dele 
is dat zeker waar, maar bijen hebben ook 
gewoontes, die we als mensen beslist niet 
zouden willen overnemen. en imker zou verder 
geen imker zijn als hij niet het verschil tussen 
wespen, hommels, solitaire bijen en honingbijen 
zou uitleggen. 

 
Imkers aan het werk 

   
En U kunt hem uiteraard ook vragen stellen en als u wilt een potje honing, 
'rechtstreeks van de imker', kopen. 
 
Waar:   voormalige gemeentehuis Canadaplein 1 
Aanvang:  20.00 zaal is open vanaf 19.30 en de toegang is gratis. 
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● 8 maart: Theatergroep Weerzien 

Deze lezing wordt georganiseerd door de VVH in samenwerking met de 
Partners in Cultuur en wordt gehouden in MFC De kloek, vanaf 20.00 uur. 
Iedereen is welkom. 
 
De entree kost € 5,00 

 
● 23 t/m 31 maart: Boekenweek 2019: De moeder, de vrouw  

Hoogtepunt in het literaire jaar 
 

 
 
De Boekenweek 2019 vindt plaats van zaterdag 23 maart t/m zondag 31 
maart 2019. Jan Siebelink schrijft het Boekenweekgeschenk. Tijdens de Boekenweek 
ontvangen klanten het gratis in de boekwinkel bij besteding van € 12,50 aan 
boeken. Het thema is De moeder de vrouw. Murat Isik schrijft hierbij het 
Boekenweekessay Mijn moeders strijd, dat vanaf 23 maart voor € 3,75 in de 
boekwinkel te koop is.  

             
                     Jan Siebelink               Murat Isik 

Website:  www.boekenweek.nl 
  
 
 
 

http://Website:%20%20www.boekenweek.nl
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● 28 maart: Literaire avond met auteur Judith Visser  
 
Voor de Boekenweek 2019 hebben de Huijbergse Partners in Cultuur, in 
samenwerking met Boekhandel Quist uit Bergen op Zoom, de schrijfster Judith 
Visser uitgenodigd.  
 
Op dinsdagavond 26 maart of donderdag 28 maart, treed zij voor het voetlicht in  
de Openbare Bibliotheek aan het Canadaplein 1 te Huijbergen. De zaal gaat om 
19.30 uur open. 
De toegangsprijs (inclusief een kop koffie of thee) bedraagt € 6,- voor leden van 
Bibliotheek Huijbergen, Heemkundekring De Wilhelmiet, VVH,  KBO-Huijbergen en 
medewerkers van het Wilhelmietenmuseum.  
Niet-leden betalen € 7,50.  
 

 
Judith Visser 

 
Judith Visser werd geboren in Rotterdam. Zij schreef tot op heden twaalf boeken en 
een reeks korte verhalen. Haar meest recente werk is de bestseller zondagskind, 
waarin ze haar eigen jeugd beschrijft. 
Judith woont met haar man en drie honden in Rockanje aan zee, waar zij werkt 
aan haar nieuwe roman. Samen met haar wolfhond Yuriko is zij ambassadeur van 
Hulphonden voor Autisme. 

Kijk voor meer informatie over Judith Visser op website:  
www.judithvisser.nl 

 
● 28 maart t/m 19 april: Verhaal halen in Huijbergen  

met Joop de Krom 
 
Op donderdag 28 maart start de zevende reeks Verhaal 
halen met Joop de Krom, na zes succesvolle reeksen, werd er 
door de deelnemers wederom aangedrongen op nog een 
vervolg. Na ampel beraad heeft Joop de Krom besloten om, in 
samenwerking met de Partners in Cultuur, nog een zevende 
reeks toe te voegen. 
 
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend vanaf 09.30 uur tot circa 
11.30 uur in het voormalig gemeentehuis van Huijbergen waar de Bibliotheek is 
gevestigd. De kosten bedragen € 12,50 per deelnemer, inclusief materialen en 
koffie of thee. 

Website: www.bibliotheek-huijbergen.nl 
 

http://judithvisser.nl/dewolfhond/
http://www.judithvisser/
http://www.bibliotheek-huijbergen.nl/
http://judithvisser.nl/wp-content/uploads/IMG_0441.jpg
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● 10 April 2019: Excursie ‘dichtbij’ 
 Op woensdag 10 april organiseert de KBO, afdeling Huijbergen, een excursie naar 

het Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek De afspraken met het museum zijn 
gemaakt. Het KBO-bestuur zoekt nog naar een locatie voor de lunch en probeert 
de deelnameprijs onder de € 20,= te houden. 

 
● 13 april t/m 29 september: Tentoonstelling: Van het oor naar het 

hart muziek in Huijbergen 

 
website: www.wilhelmietenmuseum.nl 

http://www.wilhelmietenmuseum.nl/
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● 18 Mei 2018: Excursie Wilhelmiet: Op zaterdag 18 mei bezoekt de 
Heemkundekring in Oudenbosch het Zouavenmuseum, de basiliek en eventueel 
het  Arboretum. Leden van de Partnerverenigingen mogen mee! Kosten € 16,50 
p.p., incl. koffie met gebak en lunch. 

 
● 19 mei : Open Kloosterdag  

Het Wilhelmietenmuseum organiseert op die dag een wandeling gerelateerd aan 
het klooster. (Nadere informatie volgt. 
 

● In de maanden juni, juli en augustus:  Zomerlezen & Spannende 
Boeken Weken 2019 
De campagne Zomerlezen in de maanden juni, juli en augustus begint met de 
Spannende Boeken Weken,  
 
Van 1 t/m 21 juni 2019 worden de Spannende Boekenweken gehouden. Die 
worden geopend met de Avond van het Spannende Boek. Sinds 2007 is de Avond 
van het Spannende Boek het spannendste feest van Nederland.  

 

 
 

 
Bij de start van de Spannende Boeken Weken worden jaarlijks de winnaars 
van de BookSpot Gouden Strop en de BookSpot Schaduwprijs 
bekendgemaakt. 

In 2018 was Willem Asman met zijn boek Enter (Ambo|Anthos) de winnaar 
van de BookSpot Gouden Strop. De BookSpot Schaduwprijs werd gewonnen 
door Eva Keuris voor Over het spoor (Prometheus). 

  

● Bookspot Schaduwprijs 
Over de prijs 
De BookSpot Schaduwprijs, de prijs voor het beste oorspronkelijk 
Nederlandstalige thrillerdebuut. De BookSpot Schaduwprijs wordt in 2019 

https://www.bookspot.nl/goudenstrop
https://www.bookspot.nl/goudenstrop
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voor de 23ste keer uitgereikt. De prijs werd in 1997 ingesteld door het GNM 
om aankomende schrijvers in het genre te stimuleren. De winnaar ontvangt 
een geldbedrag van € 2.000,-. 

,-.  

● Bookspot Gouden strop 
Over de prijs 

 De Gouden Strop, de grootste prijs voor het beste oorspronkelijk 
Nederlandstalige spannende boek, bestaat 33 jaar en heet vanaf 2018 de 
BookSpot Gouden Strop. Tomas Ross is de initiatiefnemer van de prijs. Hij en 
dertien andere Nederlandse misdaadauteurs kwamen in 1986 voor het eerst 
bijeen om het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs op te 
richten (GNM).  

 De winnaar van de BookSpot Gouden Strop ontvangt een prijs van € 20.000,- 
en een speciaal ontworpen sculptuur. Ook krijgen de genomineerden op de 
shortlist ieder € 1.000,-. De bekendmaking van de BookSpot Gouden Strop 
en de BookSpot Schaduwprijs vindt plaats op 29 mei 2019, en geeft daarbij 
het startschot van de Spannende Boeken Weken. 

website: www.spannendeboekenweken.nl 

● September 2019 tot juni 2020: Leeskringen  
De bibliotheek verzorgt, in samenwerking met Bibliotheek Dommeldal te 
Geldrop, de boeken en het achtergrondmateriaal voor de leeskring van de 
VVH (Vrouwen Vereniging Huijbergen), voor de leeskring van de Openbare 
Bibliotheek Huijbergen en de leeskring …..  
 

● 20 tot 29 september: Boekenweek voor Jongeren (In voorbereiding) 
 

 
 
Van 20 tot en met 29 september is er de Boekenweek voor Jongeren. Deze 
Boekenweek is speciaal voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. In de Boekenweek 
voor Jongeren gaan schrijvers onder andere op Literatour langs scholen.  

http://www.spannendeboekenweken.nl/
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En bij een Boekenweek hoort natuurlijk ook een geschenk: 3PAK, een bundel 
met korte verhalen van een toptrio auteurs. Wat voorheen de campagne 
‘Literatour’ heette, staat al jaren ook bekend als de Boekenweek voor 
Jongeren. 

● Woensdag 25 september: ‘Speelse lezing’: Mijn voettocht naar 
Santiago, door Wino Paas. (Nadere informatie volgt) 
Deze lezing wordt georganiseerd door de KBO-Huijbergen in samenwerking met de 
Partners in Cultuur en wordt gehouden in MFC De kloek, vanaf 14.00 uur. 
 

● 1 t/m 31 oktober: Maand van de Geschiedenis (In voorbereiding) 
 

 
 

● 2 t/m 13 oktober: De 65e Kinderboekenweek 2019, het thema is:  
Reis mee! (Nadere informatie volgt) 
 

 
 

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 
2019, die loopt van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019. 
De auteur van het Kinderboekenweekgeschenk is Anna Woltz. De makers 
van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2019 zijn astronaut André 
Kuipers en illustrator Natascha Stenvert. 

Website: kinderboekenweek.nl 
 
● 23 Oktober t/m 20 november 2019: NS Publieksprijs 2019 Lezers 

kiezen het Boek van het Jaar 
De NS Publieksprijs is de prijs voor het beste boek, gekozen door het publiek. 
Het winnende boek mag zich Boek van het Jaar noemen.  

http://www.kinderboekenweek.nl/


Openbare Bibliotheek Huijbergen – Agenda 2019( versie april 2019 )                                                Pagina 9 van 11 

 

 
 
Zolang er leven is van Hendrik Groen (Meulenhoff) heeft de NS Publieksprijs 
2018 gewonnen en is daarmee het Boek van het Jaar 2018. De Nominaties 
voor 2019 zijn nog niet bekend. 

 
Website: www.nspublieksprijs.nl 

 
● Oktober 2019: Tentoonstelling Heemkundekring: Religie 

(Nadere informatie volgt). 
 

 
● 1 t/m/ 30 November 2019: Nederland leest Jan Wolkers 
 

Door Joyce Kappert17 maart 2019 
 

 
Heel Nederland leest Jan Wolkers tijdens Nederland Leest 2019. 

Bibliotheken door het hele land staan in het teken van Jan Wolkers en 
Duurzaamheid  in november 2019. Tijdens Nederland Leest, de grootste 
bibliotheekcampagne van Nederland, doet de bibliotheek een bloemlezing 
van natuurverhalen van Jan Wolkers cadeau met als titel Winterbloei.  

http://www.nspublieksprijs.nl/
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De bundel is samengesteld en toegelicht door Onno Blom en bevat zowel 
gepubliceerd, als ongepubliceerd werk van Jan Wolkers. Aaf Brandt Corstius 
schrijft columns bij de teksten van Jan Wolkers en het voorwoord is van 
Ronald Giphart. Nederland Leest Junior, dit jaar een heruitgave van Borealis 
van Marloes Morshuis sluit naadloos op Duurzaamheid aan. Winterbloei is de 
hele maand november verkrijgbaar in de bibliotheek waar in het kader van 
Duurzaamheid tal van activiteiten worden georganiseerd. 

Winterbloei – Jan Wolkers 
Jan Wolkers was naast schrijver tevens een groot natuurmens: de natuur was 
voor hem een bron van bewondering en inspiratie. Zijn mooiste verhalen 
(waaronder niet eerder uitgegeven werk), dagboekfragmenten, gedichten, 
tekeningen en foto’s over de natuur worden door biograaf Onno Blom bij 
elkaar gebracht en toegelicht in de bundel Winterbloei. De teksten van Jan 
Wolkers worden vergezeld door persoonlijke en actuele columns van Aaf 
Brandt Corstius over duurzaamheid. Ronald Giphart, vaste ambassadeur van 
Nederland Leest, zal de bundel van een voorwoord voorzien. 

Karina Wolkers: “Niets is zo mooi als een tuin in de winter. Als het dan rijp 
gevroren of gesneeuwd heeft en alle stengels, takken en takjes bedekt zijn 
met een laagje wit die helder afsteken tegen de grijze lucht, dan heb je een 
tweede bloei in zwart en wit; een wintertuin in Winterbloei. Jan Wolkers’ 
leven en werk waren onlosmakelijk met de natuur verbonden. Deze 
bloemlezing weerspiegelt zijn intense liefde voor alles wat leeft en groeit en 
zijn bezorgdheid over de teloorgang van de natuur.” 

Nederland Leest Junior: Borealis – Marloes Morshuis 
Borealis van Marloes Morshuis is dit jaar het cadeau van de bibliotheek voor 
Nederland Leest Junior. Het boek zal verspreid worden onder schoolkinderen 
van groep 7 en 8 en vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2. In het verhaal worden 
kinderen van over de hele wereld ontvoerd en naar een geheime locatie in 
Alaska gebracht. Daar, in de ijzige kou, worden de ‘uitverkorenen’ opgeleid 
om een dreigende klimaatramp te overleven, maar zitten zij daar wel op te 
wachten? Na het lezen van dit spannende verhaal over klimaatverandering 
zal het gesprek over Duurzaamheid in de klas makkelijk op gang komen. 

Duurzaamheid 
Lente of winter, de natuur blijft prachtig door de seizoenen heen. Maar ze is 
ook kwetsbaar en van slag. In tijden van klimaatverandering, smeltende 
ijskappen en klimaatspijbelaars wordt de roep om duurzaamheid steeds 
luider en duidelijker. Wat kunnen wij zelf doen om een gezonde en diverse 
leefwereld te behouden voor de toekomst? Over dit onderwerp gaan we 
met elkaar in gesprek in bibliotheken door heel Nederland. Maar er gebeurt 
veel meer dan dit gesprek: bibliotheken door het hele land organiseren 
activiteiten die op dit actuele gesprek aansluiten. Voorbeelden hiervan zijn 
repair cafés, het delen van duurzaamheidstips, de natuur in met de 
buitenbieb en het organiseren van leesclubs. Kortom: de bibliotheek is het 
hart van de campagne en een ideale plek om samen te komen, te lezen en 
aan de slag te gaan met Duurzaamheid. 

Website: www.nederlandleest.nl 

http://www.nederlandleest.nl/
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● Partners in cultuur: Van 4 naar 5 partners! 
Samenwerking met Vrouwen Vereniging Huijbergen (VVH), Katholieke Bond van 
Ouderen (KBO), afdeling Huijbergen, Heemkundekring de Wilhelmiet en sinds 
februari 2018 ook met het Wilhelmietenmuseum. De Partners in Cultuur zijn bijzonder 
verheugd dat ook Stichting Wilhelmietenmuseum te Huijbergen, de samenwerking 
is komen versterken. 
  

 
 
Op basis van het aanbod van de landelijke organisaties en eventuele lokale 
activiteiten van verenigingen of organisaties, zullen de Partners in Cultuur op ad 
hoc-basis besluiten welke andere activiteiten nog zullen worden toegevoegd aan 
de Agenda 2019. 
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