Nederland Leest

VOEDING
De hele maand november
staat de Bibliotheek Cultura
in het teken van het thema
‘Voeding’.

Cultura

Het thema van Nederland Leest is ‘Voeding’.
De hele maand november staat de Bibliotheek
Cultura in het teken van dit thema.

Opening Nederland leest
met Christian Weij
Op donderdag 1 november geven we het eerste
exemplaar van ‘Je bent wat je leest’ aan Christian
Weij, schrijver van Verrot Lekker. Wie weet
ontvangt u het tweede exemplaar. Een kop koffie
of thee ontvangt u in elk geval.
Waar
Wanneer
Voor wie
Kosten

Café Cultura, Molenstraat 45, Ede
donderdag 1 november, 11.00 - 12.00 uur
iedereen
gratis, inschrijven niet nodig

Maaltijd met lezing over de
Stadsvarkens in Veldhuizen
Ken je de Stadsvarkens in het Veldhuizerbos al?
Voorzitter van Vereniging Stadsvarkens, René van
Genijgen, vertelt hoe de Stadsvarkens mensen
bewust met vlees laten omgaan. Daarna schuift
hij aan voor een maaltijd met stadsvarkensvlees.
Waar

Cultura Stadspoort, Stadspoort
27&28, Ede
Wanneer vrijdag 2 november, 17.30 - 20.00 uur
Voor wie iedereen
Kosten
€ 7,-inschrijven bij Karlijn:
kmulder@cultura-ede.nl

Lekkers uit het
verleden
Wat aten mensen 100 jaar geleden? Waar
kochten ze dat? En hoe maakten ze het klaar?
Tijdens een bezoek aan museumwinkel Lammert
van de Bospoort komen kinderen hier achter.
Waar
Wanneer
Voor wie
Kosten

Amsterdamseweg 20, Ede
woensdag 7 november, 16.00 - 17.00 uur
kinderen van 9-12 jaar
gratis, inschrijven bij Linda: Lvogelesang@cultura-ede.nl

Maaltijd met voorgerecht
uit de 3Dprinter
Bij Cultura maak je kennis met de nieuwste
technologie! Mediacoach Kim Troost print voor
iedereen een lekker hapje uit. Eet je mee?
Waar

Bibliotheek Stadspoort,
Stadspoort 27&28, Ede
Wanneer 9 november, 17.30 - 20.00 uur
Voor wie iedereen
Kosten
€ 7,- inschrijven bij Karlijn:
kmulder@cultura-ede.nl

Maaltijd met Mirjam Hommes
Schrijfster van De Slanke Waarheid

Eet mee met Edese schrijfster Mirjam Hommes. Op het menu
staan groente uit het seizoen. Mirjam legt in haar boek
De Slanke Waarheid uit hoe je slank kunt worden en blijven!
Waar
Wanneer
Voor wie
Kosten

Cultura Stadspoort, Stadspoort 27&28, Ede
vrijdag 16 november, 17.30 - 20.00 uur
iedereen
€ 7,- inschrijven bij Karlijn: kmulder@cultura-ede.nl

Schrijver Jan Paul
Schutten te gast
Jan Paul Schutten schreef het boek Graaf Sandwich en andere
etenswaardigheden. Dit boek vol interessante en grappige
weetjes over eten staat dit jaar centraal bij Nederland
Leest Junior. Op donderdag 13 december is Jan Paul
te gast bij Cultura en vertelt hij over zijn boek.
Waar

de Bibliotheek Cultura Ede,
Molenstraat 45, Ede
Wanneer donderdag 13 december, 16.00 - 17.00 uur
Voor wie iedereen van 10 - 14 jaar
Kosten
gratis, inschrijven bij Linda:
Lvogelesang@cultura-ede.nl

Tabletcafé
Vragen over je tablet? Instellingen verbeteren? Samen met andere
tabletbezitters leuke apps ontdekken? Kom naar het tabletcafé!
Deze maand is het thema “Voeding”. We zoeken naar recepten, en
informatie over gezond eten. Ook laten we apps zien om een
voedingsdagboek bij te houden en recepten te bewaren.
Waar
Wanneer
Voor wie
Kosten

Blauwe Zaal, Cultura Molenstraat 45, Ede
dinsdag 20 november, 14.00 - 16.00 uur
tablet- en iPad-gebruikers
gratis, inschrijven niet nodig

Kookworkshop
Kookschool
Appeltje-Eitje
In de kinderboeken Kookschool Appeltje-Eitje en
De Wentelwens maken kinderen onder leiding van
kookschoolkok Trom allerlei gerechten. Tijdens deze
kookworkshop doen kinderen dat ook. Zonder Trom,
maar met kinderboekenschrijfster Linda Vogelesang.
’s Avonds komen de gemaakte gerechten op tafel bij
de gezamenlijke maaltijd.
Waar

Cultura Stadspoort,
Stadspoort 27&28, Ede
Wanneer vrijdag 23 november, 16.00 - 17.30 uur
Voor wie kinderen van 8-12 jaar
Kosten
€ 2,50 opgeven bij Linda:
Lvogelesang@cultura-ede.nl
Let op: wie wil mee-eten, schrijft zich
in voor de maaltijd (zie hieronder)

Maaltijd
Kookschool Appeltje-Eitje
Kinderboekenschrijfster Linda Vogelesang schreef twee
kinderboeken over Kookschool Appeltje-Eitje. Vanavond
worden de gerechten uit deze boeken gemaakt, door
de kok en door kinderen die aan de kookworkshop
meededen.
Waar

Cultura Stadspoort,
Stadspoort 27&28, Ede
Wanneer vrijdag 23 november, 17.30 - 20.00 uur
Voor wie iedereen
Kosten
€ 7,- inschrijven bij Karlijn:
kmulder@cultura-ede.nl

Kom proeven van het
Cultura TechLab

Cultura is bezig met het opzetten van een TechLab.
In november kunt u alvast voorproeven. Omdat
Nederland Leest dit jaar voeding als thema heeft,
gaan we aan de slag met een foodprinter en
andere nieuwe technieken.
Waar

de Bibliotheek Cultura Ede,
Molenstraat 45, Ede
Wanneer donderdag 22 november,
16.00 - 17.00 uur
Voor wie kinderen van 9-12 jaar
Kosten
gratis, inschrijven bij Kim:
ktroost@cultura-ede.nl

Syrische maaltijd
Maak kennis met de Syrische cultuur en geniet van een Syrische
maaltijd.
Waar
Wanneer
Voor wie
Kosten

Cultura Stadspoort, Stadspoort 27&28, Ede
vrijdag 30 november, 17.30 - 20.00 uur
iedereen
€ 5,- inschrijven bij Karlijn: kmulder@cultura-ede.nl

In november staat de Bibliotheek elk jaar in het teken van
Nederland Leest. Wie lid is van de Bibliotheek Cultura kan
deze maand gratis het boek Je bent wat je leest ophalen in
een van onze vestigingen. Wees er snel bij, want op is op!
Daarnaast organiseren we diverse activiteiten voor jong
en oud.
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