September = Maand van het Schrijven bij Babel
Leer alles over het vak schrijven

Programma Rosmalen

Programma Vught

Programma Berlicum

lees meer >

lees meer >

lees meer >

Programma Boxtel

Programma SintMichielsgestel

lees meer >

Programma Babel 72-74

lees meer >
lees meer >

Maand van het Schrijven
Ben je aanstormend schrijftalent, oude rot in het schrijfvak of zet je je
eerste voorzichtige woorden op papier? In september haal je je
schrijfhart op bij Babel! De Maand van het Schrijven staat zoals elk
jaar weer bol van de workshops, presentaties en exposities voor
iedereen die van schrijven houdt.
1 sept: Schrijfworkshop: wat betekent vrijheid voor jou?
2 sept: Schrijversverkiezing
2 sept: Over het schrijven van Chris Huinder
7 sept: Schrijfworkshop: Schrijven over troost en verlies
8 sept: Workshop: Theaterteksten schrijven
8 sept: Workshop: Gedichten schrijven (10 – 14 jr.)
14 sept: Literaire Monumenten
15 sept: Workshop: Songwriting
19 sept: Pauline Broekema onthult haar schrijfgeheimen
21 sept: Workshop: Handlettering
21 sept: Workshop: Ontmoet je lezers via social media
22 sept: Boekpresentatie: Roosje en de zilveren schaatsjes
28 sept: Schrijfwerkplaats presenteert: Kermis in de hel
28 sept: Debutante Lien van Horen over schrijven en crowdfunding
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Schrijversverkiezing
Ter gelegenheid van de maand van het schrijven organiseert Bieb
Boxtel een schrijversverkiezing. Welke schrijver heb jij altijd al eens
willen ontmoeten om het hemd van het lijf te vragen? Griet Op de
Beeck, Simone van der Vlugt, Willem Nijholt, Jelle Hermus of Lieve
Joris? Breng in september je stem uit en wie weet pak jij jouw
favoriete schrijver in december wel uit in Bieb Boxtel.
Stemmen kan in Bieb Boxtel via het invullen van het stembiljet, via de
mail boxtel@babeldenbosch.nl of online. Laat je horen!
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Boekproeverij
Ben je benieuwd naar andere genres, auteurs of wil je weten welke
boeken pas zijn uitgekomen? Kom dan langs bij de Boekproeverij.
Onze Verhalencoaches zijn op de hoogte van alles wat zich afspeelt in
en op het gebied van boeken en praten je bij over onlangs verschenen
en bijzondere titels en geven advies over o.a. verschillende genres &
auteurs.
3 & 4 sept. | alle vestigingen | verschillende tijden | gratis
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Robotfeest
PERRON-3 is al 10 jaar lang hét culturele station van Rosmalen en dat
wordt groots gevierd met het Festival PerrON. Tijdens het festival kun
je je bij de bibliotheek vermaken met het Robotfeest. Speciaal voor
kinderen tot ongeveer 88 jaar! :) Je maakt kennis met verschillende
soorten robots. Ook mag je een robot van thuis meenemen om te
laten zien en er iets over te vertellen.
Het robotfeest 'Ik en mijn Robot' staat garant voor een middag kijken,
ervaren, maken, bewonderen en spelen met onder andere mBot,
Dash&Dot, Ollie, Bee Bot, Ozobot en robotarm Fable. Leer
programmeren met Micro bit en Lego BOOST of kom knuffelen met de
dinorobot Pleo. Tijdens deze activiteit wordt er gebruik gemaakt van
QR-codes, dus als je in het bezit bent van een smartphone, breng
deze dan mee.

7 sept. | Bibliotheek Rosmalen | 13.00 - 17.00 uur | toegang gratis
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Week van de alfabetisering
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen,
schrijven en/of rekenen en vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig.
Dit zorgt helaas voor schaamte, onbegrip en voor het afhankelijk zijn
van anderen bij dagelijkse bezigheden. Moeite hebben met lezen en
schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed
begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal
actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Babel zet zich
samen met veel partners in voor een samenleving waarin ruimte is
voor een leven lang ontwikkelen.
Week van de alfabetisering
Van 9 t/m 15 september is het de week van de alfabetisering. Tijdens
deze week vragen we aandacht voor laaggeletterdheid en openen we
Taalhuizen in Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel en een inlooppunt
in de Helftheuvel in Den Bosch. Ook kun je deelnemen aan
verschillende workshops.
Programma
9 september
- Opening week van de Alfabetisering (Babel nr. 72 | 09.00 - 12.00
uur | gratis)
10 september
- Workshop herkennen, bespreken en doorverwijzen laaggeletterdheid
(Babel nr. 72 | 15.00 - 17.00)
- Opening Taalhuis Vught (15.45 - 17.30 uur | DePetrus Vught |
gratis)
12 september
- Opening Taalhuis Sint-Michielsgestel (Meander | 13.30 - 15.00 uur |
gratis)
- Opening Taalhuis Boxtel (Bibliotheek Botel | 15.15 - 16.45 uur |
gratis)

13 september
- Opening inlooppunt Helftheuvel (KOO Wijkplein Helftheuvelpassage
109 | 09.00 – 12.00 uur | gratis)

Nieuwe Blik: Entertainment op het water en theater
Geniet van een avond vol literaire performances en muziek op het
water en in het theater. Een ware verrassingstocht die start en stopt
bij de Verkadefabriek. We presenteren schrijvers en performers die op
fantasievolle wijze de actualiteit kunnen vangen en een nieuwe blik
werpen op de wereld om ons heen.
Een mix van fictie, non-fictie, theater en muziek. Het thema van deze
editie is Ongemak! Want als er iets is wat schrijvers en artiesten
kunnen oproepen, is dat het wel. Met Peter Buwalda, Hanneke
Hendrix, Henk van Straten, Gerard de Bruyne, Jeroen Kant en Niña
Weijers. Tickets zijn inclusief boottocht en toegang tot het theater.
14 sept. | Verkadefabriek | 19.00 - 22.30 uur | €20,- (leden) €25,(niet-leden)
lees meer >

Opening Meander Sint-Michielsgestel
Bibliotheek Sint-Michielsgestel zit sinds juni in Meander, de nieuwe
multifunctionele accommodatie van de stad. Onze partners Bint,
MijnGemeenteDichtbij en alle clubs die aangesloten waren bij De Huif
zijn intussen ook verhuisd. Tijd voor een feestje, want na een flinke
verbouwing is Meander klaar om je te ontvangen! In Meander is van
alles te doen en dat laten we je zien tijdens de open dag!
Opening Meander
Op 22 september staan de deuren van Meander open voor heel Gestel
om een kijkje te nemen. Tussen 10.00 – 14.00 uur hebben we een
gevarieerd programma van activiteiten en optredens. Gebruikers van
Meander laten die dag zien wat zij in het gebouw (gaan) doen. We
werpen een blik in de toekomst, laten een glimp zien van activiteiten
die plaats kunnen vinden in Meander én er is gelegenheid om oude en
nieuwe bekenden te ontmoeten. Houd de website

www.meandersmg.nl, onze facebookpagina & de lokale media in de
gaten voor meer informatie.
Kom je helpen in Meander?
In Meander is al een groot aantal gebruikers actief. Meander is een
plek van en voor iedereen in Gestel. Voor Meander willen we graag
samenwerken met vrijwilligers die kunnen helpen bij allerlei
werkzaamheden, maar ook ideeën voor nieuwe activiteiten of
programmering zijn van harte welkom!
Past een (of meerdere) van onderstaande functies bij jou?
• Gastheer of gastvrouw
• Ondersteuning in de horeca
• Hulp bij de repro
• Ondersteuning bij events
• Ondersteuning bij PR / communicatie
• Opzetten van filmclub
Vind je het iets om voor een aantal uren per week/maand of af en toe
mee te helpen in de Meander? Laat het dan weten aan Addy van Beek
via a.vbeek@bintwelzijn.nl.
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Hulp bij je studiekeuze
Weet jij al welke opleiding je gaat volgen? Of twijfel je nog? Misschien
heb je nog totaal geen idee wat het gaat worden en wat bij je past.
Studiekeuzecoach Silvia Kerstel van StudieKoers kan je wellicht
helpen! Aanmelden is niet nodig.
Woensdag (even weken) | Babel nr. 72 | 15.00 - 17.00 uur
Woensdag (oneven weken) | Bibliotheek Rosmalen | 15.00 - 17.00
uur
lees meer >

Win kaartjes voor het Theater aan de Parade
Brandweerman Sam gaat kamperen! De grote kinderheld komt samen
met zijn trouwe brandweerwagen en al zijn vrienden naar Theater aan
de Parade. Het belooft weer een vlammende voorstelling te worden
met veel zang, dans en gewaagde reddingen.
Jij kunt erbij zijn! Wij geven vier kaartjes weg voor de voorstelling
‘Brandweerman Sam Live’. Mail naar info@theateraandeparade.nl en
vertel ons jouw naam, adres, leeftijd en met wie jij graag naar
Brandweerman Sam wil gaan. Wie weet win jij wel die vier kaartjes!
5 okt. | Theater aan de Parade | 14.00 uur
lees meer >
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