Nieuwsbrief Bibliotheken
Lansingerland & Pijnacker Nootdorp

Wij missen u | Nederland leest! | Fotowedstrijd “Twee Vrouwen”

nr. 1 / oktober 2008

Wij missen u

Bent u lid van de bibliotheek maar maakt u er (bijna) geen gebruik van? Bezoekt u wel
de bibliotheek voor een lezing of workshop of komt u voor informatie, maar leent u geen
materialen? In oktober / november krijgt u een uitnodiging voor een hernieuwde kennismaking
met de bibliotheek en het uitgebreide pakket aan diensten en producten dat zij te bieden heeft.
Neem wel de uitnodigingskaart mee. Op vertoon van deze kaart ligt er een cadeautje voor u klaar.
Eerder komen mag natuurlijk ook!

Nederland leest! en een gratis boek

Voor de derde keer organiseert de CPNB de
landelijke campagne: Nederland leest! Deze
campagne begint op vrijdag 17 oktober en
duurt tot vrijdag 14 november. Dit jaar staat
het boek “Twee Vrouwen” van Harry Mulisch
centraal. Tijdens Nederland leest! krijgen leden
van de bibliotheek het boek “Twee Vrouwen”
cadeau (zolang de voorraad strekt).
Ook dit jaar krijgen leerlingen van klas 4-havo
en 4-vwo het boek gratis uitgereikt, dankzij
financiële steun van de Stichting Lezen.

Rond het gegeven “Twee Vouwen” houden
de bibliotheken Pijnacker-Nootdorp en de
3B-Bibliotheek een gezamenlijke fotowedstrijd
in de periode van Nederland leest! Doe mee
en maak kans op de hoofdprijs: een Canon
digitale fotocamera.

“Twee Vrouwen” beleeft dit jaar de 24ste druk.
Schrijfster Annejet van der Zijl heeft voor deze
campagne speciaal “De Lofrede” op het boek
“Twee Vrouwen” geschreven.
Twee Vrouwen te gast in de bibliotheek
Op zondagmiddag 2 en 9 november a.s. zijn
respectievelijk Annejet van Zijl en Stella Braam
te gast bij de bibliotheek in onze regio. Kijk voor
meer informatie in de brochure met activiteiten van
de 3B-Bibliotheek of op de website.

De beoordeling van de foto’s gebeurt door
een vakjury. Stuur uw foto per e-mail op of
geef hem op een cd’tje of USB-stick af in de
bibliotheek. Het e-mailadres voor de foto’s is:
berkelenrodenrijs@3b-bibliotheek.nl

Fotowedstrijd
“Twee Vrouwen”

Maak een foto van je twee
liefste, mooiste, bijzondere
en/of gekste vrouwen!
De eerste 25 inzendingen krijgen een gratis
vergroting van 20 x 30 cm. De hoofdprijs is
een digitale camera. De bibliotheek maakt een
expositie van alle foto’s, ook op de websites
(publicatie alleen met uw toestemming).

Inzenden kan van 10 oktober
tot 14 november ‘08. De
bekendmaking van de winnaar
en uitreiking van de prijzen is op
vrijdag 21 november a.s. in Bergschenhoek.
Deze wedstrijd is mede
mogelijk gemaakt door
J&F Multimedia B.V. in
Bergschenhoek.
www.jenf.net

Activiteiten en overig nieuws

In de bibliotheken liggen de nieuwste programmaboekjes met
• Het bekijken van de nieuwste aanwinsten
activiteiten voor volwassenen en jeugd voor u klaar. Het laatste
• Luisteradvies van de Centrale Discotheek Rotterdam
nieuws en de agenda vindt u op onze websites waar u ook
• Het reserveren van toegangskaartjes voor lezingen,
terecht kunt voor:
voorstellingen en workshops.
• Het zoeken in de catalogus / collectie
• En nog veel meer.
• Het reserveren van titels
Geef uw reactie op deze nieuwsbrief via één van onze websites en
• Het verlengen van materialen
maak kans op een gratis jaarabonnement van de bibliotheek.
• De digitale vraagbaak Al@din
• Het opvragen van uw kaartgegevens
3B-Bibliotheek:
Notaris Kruytstraat 10, 2661 HP Bergschenhoek
Nieuwstraat 25, 2651 CG Berkel en Rodenrijs
Dorpsstraat 7, 2665 BG Bleiswijk
www.3b-bibliotheek.nl

Telefoon:
010 - 521 92 97 (Bergschenhoek)
010 - 511 59 72 (Berkel en Rodenrijs)
010 - 529 93 80 (Bleiswijk)
Voor adressen Pijnacker-Nootdorp zie ommezijde.

