
JANUARI

maandag 9 januari 2023
POEZIEWEEK 2023
Gerard Beentjes
Gerard Beentjes zal de 2 dichters Mirjam  
van Hee en Hester Knibbe, die samen het 
Poeziegeschenk hebben geschreven, met  
het publiek bespreken.  Laren 

dinsdag 17 januari 2023
HET GOOI IN POËZIE
Willibrord Ruigrok
Veel dichters hebben over het Gooi geschreven: 
gedichten over lief en leed,  eigentijdse 
gebouwen, een verlaten huisje in het bos, de 
Gooise moordenaar en meer...  Naarden 

woensdag 18 januari 2023
DUIK IN DE VIRTUELE WERELD
Koen Smilde
Een VR-bril is een virtuele kijkdoos met  
een beeldscherm erin. Ga mee naar de  
mooiste plekken op aarde, of kijk rond in  
het ruimtestation ISS!  Loosdrecht 

woensdag 18 januari 2023
HET FANTASTISCHE LEVEN VAN  
EEN BIBLIOTHEEKDIRECTEUR
Barend Eikelenboom
Barend Eikelenboom vertelt over zijn leven 
als bibliotheekdirecteur en schrijver.  Huizen 

woensdag 18 januari 2023
OVER HONING EN BIJEN
Hans Baan
Een themacafé over de ins en outs van het 
imker zijn. Hans Baan, imker uit Muiden, 
komt vertellen over (het houden van) bijen 
en z’n eigen honing. De honing zal ook te 
koop zijn.  Muiden 

donderdag 19 januari 2023
OVER HET RIJKSMUSEUMBOEK
Ellen Louwers
We halen het Rijksmuseum naar de bieb. 
Bibliotheek Gooi+ heeft een imposant, 
enorm groot en prachtig boek met heel veel 
afbeeldingen uit het Rijksmuseum.  Eemnes 

vrijdag 20 januari 2023
PASSEND LEZEN
Hoe kun je genieten van de prachtige verha-
len uit de boeken, ook als je niet (meer) kunt 
lezen? Passend Lezen helpt!  Bussum 

FEBRUARI
woensdag 1 februari 2023
GENEALOGIE
W.J. van Grondelle
Wie waren mijn voorouders? Hoe pak ik het 
onderzoek naar mijn familiegeschiedenis 
aan? Tijdens deze themaochtend vertelt 
Willem-Jan van Grondelle over deze leuke  
en soms verslavende hobby.  Loosdrecht 

woensdag 1 februari 2023
VROUWEN IN DE KUNST
Diana Kostman
Tijdens deze lezing door kunsthistorica 
Diana Kostman staat een aantal vrouwelijke 
kunstenaars centraal en leer je over de moei-
lijkheden en vooroordelen waar deze vrou-
wen tegenop liepen.  Muiden 

donderdag 2 februari 2023
FOTO’S MAKEN, VERZENDEN EN 
BEWERKEN MET IOS & ANDROID
SeniorWeb Eemnes
Foto’s maken, bewerken en verzenden.  
We klikken er op los maar dan? Wat doen  
we er mee?  SeniorWeb vertelt over zowel 
IOS als Android.  Eemnes 

vrijdag 3 februari 2023
MOLENAAR 
Ton Bolster
Deze pas afgestuurde en enthousiaste  
molenaar vertelt over zijn studie, over 
molens en de techniek die er gebruikt  
wordt in molens.  Bussum 

dinsdag 7 februari 2023
ALLES OVER WACHTWOORDEN: 
BEHEREN, BEDENKEN EN VEILIGHEID
SeniorWeb
Wachtwoorden beveiligen je gegevens.  
Maar je moet zelf zorgen dat ze sterk  
zijn en dat je ze slim bewaart en  
onthoudt. We bespreken de valkuilen  
en mogelijkheden.  Naarden 

maandag 13 februari 2023
KOLONIE VAN INTERNATIONALE 
BROEDERSCHAP
Frans Ruijter
Alles over de kolonie van Internationale 
Broederschap. Een groep van Christen-
anarchisten die leefden volgens hun idealen 
van pacifisme, het vrije huwelijk en verwer-
ping van alle staatsdwang.  Laren 

woensdag 15 februari 2023
WARME TRUIENDAG
Haak es aan
Op warmetruiendag zorgen we ervoor dat je 
gezellig samen met anderen kunt breien of 
haken in de bieb. Voor koek en zopie wordt 
gezorgd!  Loosdrecht 

woensdag 15 februari 2023
POLITIEK THEMACAFÉ
Jan Veenstra 
Jan Veenstra is griffier in Huizen. In aanloop 
naar de Provinciale Verkiezingen vertelt hij 
over het belang van kiesrecht in een demo-
cratie.  Huizen 

woensdag 15 februari 2023
ZIN IN KLEUREN: KLEUREN VOOR 
VOLWASSENEN
Marja van ‘t Wel
Kleuren is allang niet meer voorbehouden 
aan kinderen in de kleuterleeftijd.  
Het biedt de mogelijkheid tot associatie, 
verdieping én ontspanning. Meld je aan  
op muiden@bibliotheekgooiplus.nl. Kom 
deze ochtend lekker kleuren!    Muiden 

donderdag 16 februari 2023
BRANDVEILIGHEID: TIPS VAN DE 
BRANDWEER
Sander Bunschoten
Onze eigen ‘huis’ brandweerman Sander 
vertelt alle ins en outs over brandveiligheid. 
Na deze ochtend kan je direct thuis aan de 
slag.  Eemnes 

vrijdag 17 februari 2023
SINT VITUS
Jos Hanou
Als oud-leerling van het St. Vituscollege en 
bewoner van een appartement in de voor-
malige St. Vituskerk vertelt deze kunsthisto-
ricus  over hoe de patroonheilige van het 
Gooi uit Sicilië naar het Noorden kwam.
 Bussum 

dinsdag 21 februari 2023
VERENIGD IN DE LIEFDE EN KUNST
Diana Kostman
Tijdens deze bijeenkomst noemt kunsthisto-
rica Diana Kostman  enkele voorbeelden  
van inspirerende beroemde, intrigerende, 
kunstenaarsparen.  Naarden 

THEMACAFÉS
BIJ BIBLIOTHEEK 
GOOI+

gratis

Voorjaar 2023

THEMACAFÉS
ontmoeten, leren & inspireren

Samen met onze vrijwillige ambassadeurs en  
sprekers uit de regio organiseren we, ook voor  
niet-leden, gratis themacafés. De cafés zijn altijd  
in de 1e en 3e week van de maand. In Laren in de  
2e week van de maand.

De onderwerpen zijn divers. Duurzaamheid, kunst, brand-
veiligheid en natuur komen aan bod, naast diverse digitale 
onderwerpen. Welke navigatie-apps ken je bijvoorbeeld al?  
En wat doe je ermee? Met dit mooie programma willen we  
je inspireren, informeren en bovenal verbinden met anderen. 

In deze snel veranderende wereld met niet te stoppen  
digitale ontwikkelingen willen we als bibliotheek nog meer 
een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Waar je gewoon 
kunt zijn om een boek te lenen of om een krantje of tijdschrift 
te lezen. Een activiteit mee te maken of anderen te  
ontmoeten. Een bron voor kennis en informatie, voor  
persoonlijke ontwikkeling.

Samen lunchen in Muiden
Stichting Samen Doen organiseert 
in Muiden na de themacafés op de 3e woensdag van de 
maand een gezellige, gezonde lunch (vanaf 3 personen) voor 
slechts € 5,00. Aanmelden kan, alleen of samen met anderen 
tot uiterlijk de vrijdag voor de themaochtend bij de balie in 
Muiden, via de Helpdesk op 035- 697 3000 of per mail via 
muiden@bibliotheekgooiplus.nl

Vestiging Dag/frequentie Tijd Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Adres

 Bussum 1e + 3e vrijdag 10:00 - 12:00 20 3
17

3
17

7
21

5
19

Wilhelminaplantsoen 18
Bussum

 Eemnes 1e + 3e donderdag 10:00 - 12:00 19 2
16

2
16

6
20 4

Huis van Eemnes
Noordersingel 4
Eemnes

 Huizen 3e woensdag 10:30 - 12:00 18 18 18 19 17 21 Plein 2000 1
Huizen

 Laren 2e maandag 10:30 - 12:00 9 13 13 11 8 12
Het Brinkhuis 
Brink 29  
Laren

 Loosdrecht 1e + 3e woensdag 10:00 - 12:00 18 1
15

1
15

5
19

3
17

Tjalk 41
Loosdrecht

 Muiden 1e + 3e woensdag 10:00 - 12:00 18 1
15

1
15

5
19

3
17

Kazernestraat 10
Muiden

 Naarden 1e + 3e dinsdag 10:00 - 12:00 17 7
21

7
21

4
18

2
16

De Plataan
Majoor Kampsstraat 3
Naarden

AGENDA

woensdag 1 februari 2023
GENEALOGIE



MAART

woensdag 1 maart 2023
MUIDERSLOT TOEN EN NU?
Een interactieve ochtend over 750 jaar 
geschiedenis van het Muiderslot. Hoe was 
het door de eeuwen heen in het Muiderslot? 
Een collectie oude kaarten, schilderijen en 
de tuinen komen aan bod.  Loosdrecht 

woensdag 1 maart 2023
WEIDEVOGELS
Celine Roodhart
Hoe kunnen we de grutto redden? Op 
woensdag 1 maart vertelt weidevogelexpert 
Celine Roodhart je alles over weidevogels. 
 Muiden 

donderdag 2 maart 2023
BEHOUDEN OF VERNIEUWEN? 
ERFGOED TUSSEN VECHT EN EEM
Karel Loeff
Stichting Heemschut is actief in heel 
Nederland en komt op voor vele vormen van 
bedreigd erfgoed. Fractievoorzitter Karel 
Loeff vertelt over bekend en minder bekend 
erfgoed in onze regio.  Eemnes 

vrijdag 3 maart 2023
DUITSE BALLADEN
Ad van der Lee
Duitse balladen, songs en gedichten door de 
eeuwen heen. Aan de hand van teksten, 
foto’s en films wordt je meegenomen in de 
Duitse literaire wereld.  Bussum 

dinsdag 7 maart 2023
GEBRUIK VAN DIGID
SeniorWeb
Met DigiD kun je meer dan je belastingaan-
gifte indienen. Bekijk met het identificatie-
middel ook uw pensioen, regel zorgzaken of 
doe aangifte bij de politie.  Naarden 

maandag 13 maart 2023
REINIGEN VAN HET LICHAAM: 
DETOXEN
Nicole Benschop
Nicole Benschop maakt mensen graag 
bewust van preventieve mogelijkheden om 
je lijf gezond te houden. Als natuurgenees-
kundige ondersteunt zij je om thuis je eigen 
ontgiftingskuur te doen.  Laren 

woensdag 15 maart 2023
DE BIJ ALS SYMBOOL
Hetty Castelijn
Ben je een bezig bijtje? Dan wil je vást weten 
wat een bij allemaal doet. Imker Hetty 
Castelijn ziet veel bijen, en kan je al hun 
unieke eigenschappen toelichten. 
 Loosdrecht 

woensdag 15 maart 2023
VROUWEN IN DE KUNST
Diana Kostman
Tijdens deze lezing door kunsthistorica 
Diana Kostman staat een aantal vrouwelijke 
kunstenaars centraal en leer je over de 
moeilijkheden en vooroordelen waar deze 
vrouwen tegenaan liepen.  Huizen 

woensdag 15 maart 2023
CHINA, VAN MAO-PAK TOT 
HOGESNELHEIDSTREIN
Pieter Hoogenraad
In 1982 reisde historicus Pieter Hoogenraad 
per Trans-Siberië Expres naar China. Dertig 
jaar later kwam hij terug en trof daar een 
modern land met wolkenkrabbers en hoge-
snelheidstreinen. Pieter vertelt.  Muiden 

donderdag 16 maart 2023
WILGENVLINDERS MAKEN
Ellen Brandligt
Heb je zin om een ochtend creatief  
bezig te zijn? Tijdens de themaochtend 
Wilgenvlinders ga je aan de slag met  
wilgentenen vlechten. Dat resulteert in  
een mooie vlinder voor in huis! Max 15  
personen, graag aanmelden!  Eemnes 

vrijdag 17 maart 2023
CENTRAAL STATION AMSTERDAM
Pieter Hoogenraad
Een ochtend over de geschiedenis van dit 
controversiële maar prachtige station en de 
architectuur van de hand van bouwmeester 
Pierre Cuypers.  Bussum 

dinsdag 21 maart 2023
KUNST & AMBACHT OP DE OUDE 
BEGRAAFPLAATS VAN NAARDEN
Han de Vries
De Oude Begraafplaats van Naarden is een 
geschiedenisboek. Een geschiedenisboek in 
steen, ijzer en groen waar we deze ochtend 
meer over horen van Han de Vries.  Naarden 

APRIL
maandag 3 april 2023
EERSTE WERELDOORLOG, WIENS 
SCHULD?
Pieter Hoogenraad
De Eerste Wereldoorlog, ook de Wereldoorlog 
of de Grote Oorlog genoemd, was een 
wereldoorlog die in Europa begon op 28 juli 
1914 en tot 11 november 1918 duurde.  
 Laren 

dinsdag 4 april 2023
FOTO’S MAKEN, VERZEN-
DEN EN BEWERKEN MET IOS
SeniorWeb
We klikken er wat op los maar dan? Wat 
doen we er mee? SeniorWeb helpt u op weg.
 Naarden 

woensdag 5 april 2023
TEA & TABLETS
SeniorWeb
Onder het genot van thee en een koekje 
kennismaken met je tablet? Beeldbellen, 
spelletjes spelen en administratie behoort 
allemaal tot de mogelijkheden.   Loosdrecht 

woensdag 5 april 2023
HET RAMPJAAR 1672
Hugo Landheer
Historicus Hugo Landheer vertelt over het 
Rampjaar 1672 in Muiden en Muiderberg.
 Muiden 

donderdag 6 april 2023
SKÛTSJESILEN 
DE SPORT – DE BELEVING
Joop van der Schaaf
Joop van der Schaaf, ‘Mister Skûtsje Eemnes’ 
neemt je in zijn verhaal mee op de woelige 
baren van zijn sport, het skûtsjesilen. 
 Eemnes 

vrijdag 7 april 2023
ENERGIEBESPARING 
Sjoerd Nienhuys
Energiekosten besparen, wat zijn de opties? 
Een overzicht van mogelijke bezuinigingen 
door persoonlijke gedragsverandering isola-
tiemaatregelen en technische installaties. 
 Bussum 

dinsdag 18 april 2023
ABORIGINAL ART
Guus Overkamp
Een interessante ochtend over Aboriginal 
Art door Guus Overkamp.  Naarden 

woensdag 19 april 2023
KUNST ALS SPIEGEL VAN DE DUITSE 
GESCHIEDENIS
Ad van der Lee
Aan de hand van allerlei kunstuitingen uit 
de Duitse cultuurgeschiedenis word je door 
de Duitse geschiedenis geleid vanaf de 
Middeleeuwen tot nu toe.  Loosdrecht 

woensdag 19 april 2023
KOLONIE VAN INTERNATIONALE 
BROEDERSCHAP
Frans Ruijter
Alles over de kolonie van Internationale 
Broederschap. Een groep van Christen-
anarchisten die leefden volgens hun idealen 
van pacifisme, het vrije huwelijk en verwer-
ping van alle staatsdwang.  Huizen 

woensdag 19 april 2023
PASSEND LEZEN
Sylvia Krijnen
Hoe kun je genieten van de prachtige verha-
len uit de boeken, ook als je niet (meer) kunt 
lezen? Passend Lezen helpt!  Muiden 

donderdag 20 april 2023
VOETREIS NAAR ROME
Ad Laney
Ad Laney vertelt over zijn wandeltocht naar 
Rome. Hij volgde de route die de Engelse 
priester Sigeric van Canterbury in 990 naar 
de paus in Rome nam.  Eemnes 

vrijdag 21 april 2023
WAT GEBEURDE ER VANAF OUD 
NAARDEN TOT NU
Ruud van Iterson
Wat gebeurde er, en waarom, vanaf Oud-
Naarden tot nu. Wat gebeurde er in en om 
Naarden. De geschiedenis van Naarden-
Vesting is veel interessanter dan u ooit heeft 
gedacht.  Bussum 

MEI
dinsdag 2 mei 2023
GEBRUIK VAN NAVIGATIE VOOR  
FIETSEN EN WANDELEN
SeniorWeb
Na corona gaan we meer naar buiten, wan-
delen en fietsen. Als je bang bent om te 
verdwalen dan is het fijn als je een wandel- 
of fietsroute op de telefoon hebt. We lichten 
de mogelijkheden toe. 
 Naarden 

woensdag 3 mei 2023
FOTOGRAFIE
Gerrit Ockers
Wat maakt een foto bijzonder? Fotograaf 
Gerrit Ockers neemt je mee in de wereld van 
de fotografie. Hij geeft tips die ook jij bij het 
fotograferen kunt toepassen.  Loosdrecht 

woensdag 3 mei 2023
KASTEELKOK VAN HET MUIDERSLOT: 
Siebren Houwer
De kasteelkok van het Rijksmuseum 
Muiderslot vertelt: Wat doet hij tijdens zijn 
werk.  Muiden 

donderdag 4 mei 2023
ACHTER DE SCHERMEN VAN RADIO 4
Hans van den Boom
Hans van den Boom van de AVROTROS werkt 
al meer dan 30 jaar voor het klassieke Radio 
4. Hij vertelt graag meer over klassieke 
muziek als zijn allergrootste passie.  Eemnes 

vrijdag 5 mei 2023
BEVRIJDING
Koen Smilde
Als we denken aan de bevrijding van 
Nederland, zien we vaak feestvierende 
menigtes en optochten van geallieerde 
 soldaten voor ons. Toch is dit niet het  
hele verhaal.  Bussum 

maandag 8 mei 2023
ROSY WERTHEIM
Charley Harsema
Charley Harsema is verbonden aan de Leo 
Smit Stichting. Ze vertelt over Rosy 
Wertheim, een joods componiste die de 
Tweede Wereldoorlog overleefde en muziek-
lerares in Laren (NH) was.  Laren 

dinsdag 16 mei 2023
VROUWENDISPUUT G.E.M.M.A. IN 
OORLOGSTIJD
Margreet de Broekert
Margreet de Broekert komt vertellen over 
het vrouwendispuut G.E.M.M.A in oorlogs-
tijd met onder andere Hannie Schaft. (Foto: 
Beeldbank WO2-NIOD)  Naarden 

woensdag 17 mei 2023
BRANDPREVENTIE
Brandweer
Weet jij hoe je een brand in huis snel blust? 
En hoe zorg je ervoor dat je huis brandveilig 
is? De brandweer legt het je graag uit! 
 Loosdrecht 

woensdag 17 mei 2023
DOCUMENTAIRE MAKEN
Alfred Edelstein
Alfred Edelstein (1957) studeerde aan de 
School voor Journalistiek. Hij werkte als 
redacteur en verslaggever en is directeur 
van de Joodse Omroep. Hij neemt ons mee in 
het proces van documentaire maken.
 Huizen 

woensdag 17 mei 2023
ZEILMAKER
Ab Schulp
Zeilenmaker Ab Schulpt uit Muiden vertelt 
je alles over zijn beroep.  Muiden 

vrijdag 19 mei 2023
MET GODSVERTROUWEN VOOR HET 
VUURPELETON
Lodewijk Crijns
Lodewijk Crijns vertelt over zijn boek Met 
Godsvertrouwen voor het vuurpeloton, Karel 
van Berckel, verzetsman en chirurg. Een 
eerbetoon aan dokter Van Berckel die zijn 
vader redde.  Bussum 

JUNI
maandag 12 juni 2023
VERENIGD IN DE LIEFDE EN KUNST
Diana Kostman
Tijdens deze bijeenkomst bespreekt kunst-
historica Diana Kostman  enkele voor-
beelden van inspirerende beroemde,  
intrigerende, inspirerende kunstenaarsparen. 
 Laren 

woensdag 21 juni 2023
SKÛTSJESILEN
Joop van der Schaaf
Joop van der Schaaf, ‘Mister Skûtsje Eemnes’ 
neemt je in zijn verhaal mee op de woelige 
baren van zijn sport, het skûtsjesilen. 
 Huizen 

THEMACAFÉ AMBASSADEUR 
WORDEN? 
Wil je ook ambassadeur worden? 
Dat kan! Heb je een idee voor een 
themacafe, tips of denk je dat het 
beter kan? Heb je tijd en zin? Loop 
binnen bij jouw bibliotheek en meld 
je aan.

WIST JE DAT?  
Je bij de bibliotheek ook terecht kunt 
met IDO (informatiepunt digitale 
overheid) vragen. De medewerkers 
helpen je graag om online je weg te 
vinden op websites van de overheid, 
zoals de SVB en het UWV. Ook bieden 
wij allerlei cursussen aan om te leren 
omgaan met de computer of je DigiD.     

MELD JE AAN VOOR ONZE 
NIEUWSBRIEF!  
Meld je aan, dan ben je altijd op de 
hoogte van al onze maandthema’s 
en (gratis) activiteiten, cursussen en 
workshops, (inloop)spreekuren en 
meer. Bekijk ook onze website  
www.bibliotheekgooiplus.nl voor 
actuele informatie. En volg ons op 
Facebook en Instagram.

THEMACAFÉS  
BIJ BIBLIOTHEEK  
GOOI+Voorjaar 2023

woensdag 15 maart 2023
CHINA, VAN MAO-PAK TOT 
HOGESNELHEIDSTREIN


