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Jaap Robben vertelt
Je kent het wel. Het idee van hoe auteurs boeken schrijven. Ze zitten
lekker buiten in de zon op een typemachine pagina’s weg te tikken.
De vogels fladderen om hen heen en tjilpen ze toe. De werkelijkheid
zal toch anders zijn. Journalist Willem Geurts duikt in het leven van
Jaap Robben en bevraagt hem over het leven van een auteur. Welke
boeken en gedichten heeft Robben geschreven en hoe kwamen deze
tot stand?
9 mei | Bibliotheek Berlicum | 20.00 – 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,(niet-leden)
lees meer >

Hoorwerk
Een verduisterd Mariapaviljoen. Je ziet bijna niets, maar hoort des te
meer. Audiomakers introduceren namelijk hun favoriete podcasts,
hoorspelen en radiodocumentaires.
En dat het tof wordt blijkt wel uit onze gasten, want de makers of
eigenlijk muzikanten van de podcast De Deense Detective komen
langs! Alles wat je in deze podcast hoort komt uit een instrument!
Ook te gast zijn de mensen van Trees. Zij maakten een
experimentele, interactieve podcast-app. Trees is een journalistieke
zoektocht, waarbij de journalisten voor en vooral met hun publiek
uitzoeken wat zij van een actueel vraagstuk vinden. Ben je erbij?
9 mei | Mariapaviljoen | 20.30 - 22.30 uur | €5,lees meer >

KennisBende (9+)
Tijdreizen
In dit kindercollege neemt filosoof Ruud van der Meulen je mee in de
‘wonderlijke’ wereld van Albert Einstein die in 1905 een geheel nieuwe
natuurkunde bedacht waarin tijdreizen tot de mogelijkheden
behoorde. Treed in zijn voetsporen en fantaseer mee over de
mogelijkheden van tijdreizen!

11 mei | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
Wat is vrijheid?
Nederland is 75 jaar geleden bevrijd. Wat is vrijheid? We gaan het
onderzoeken en vastleggen met de supermoderne VerderKijkdoos!
18 mei | Bibliotheek Vught | 14.00 - 15.30 uur | €5,- (leden) €7,50
(niet-leden)
lees meer >

Vrouwen voor Vrede
Wil je graag andere vrouwen ontmoeten om elkaar te inspireren en
van elkaar te leren? Kom dan naar Vrouwen voor Vrede AANtafelsessie en verleg je grenzen. Bij Vrouwen voor Vrede AANtafel-sessie
ontmoeten vrouwen elkaar om in gesprek te gaan op basis van
gelijkwaardigheid. AANtafel is een initiatief van Vrouwen voor Vrede
i.s.m. Babel.

Iedere 2e vrijdag van de maand staan koffie en thee klaar bij Babel
nr. 72. Kom je langs?
10 mei | Babel nr. 72 (pand bibliotheek) | 10.00 - 12.00 uur | gratis
lees meer >

Lees voor aan de voorleeshond
Leren lezen is heel belangrijk, maar niet voor alle kinderen even
gemakkelijk. Vooral hardop voorlezen vinden kinderen spannend.
Voorlezen aan een hulphond helpt. Kinderen die voorlezen moeilijk of
spannend vinden, merken dat de hond heel braaf naar ze luistert en
geen commentaar geeft. De hond voelt goed aan wat kinderen nodig
hebben. Dit alles maakt dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen,
beter kunnen communiceren en hierdoor sociaal vaardiger worden.
Lees jij voor aan de voorleeshond?
11 mei | meerdere vestigingen en tijden
lees meer >

ENCOUNTER#6: Geborduurde littekens en hun
verhalen
Ons hele leven worden we vergezeld door ons lichaam en sommige
gebeurtenissen zijn blijvend zichtbaar in de vorm van littekens. Het
zijn gestolde getuigenissen van vaak intieme veranderingen.
De afgelopen jaren verzamelde social designer/ kostuumontwerper
Joost van Wijmen littekens en de intieme verhalen die erachter zitten.
De littekens liet hij vervolgens borduren op zijde en de verhalen zijn
gedocumenteerd. Deze verzameling is van 14 - 26 mei te zien bij
Babel nr. 72 (pand Bibliotheek).
Live-encounter met Joost
Als onderdeel van de tentoonstelling vindt er op 14 mei een liveencounter plaats. Dan gaat Joost van Wijmen verder met het
verzamelen en haalt hij littekens op bij mensen. Heb je een litteken
met een verhaal, kom dan vooral langs! Op donderdag 23 mei wordt
Joost geïnterviewd tijdens een verdiepingsavond waarbij hij het
project toelicht.
lees meer >

Cursus Digisterker - werken met DigiD
Steeds meer regelen we onze overheidszaken met DigiD, maar niet
iedereen weet hoe het werkt of hoe je een DigiD account kunt
aanvragen. Tijdens deze cursus leer je werken met digitale aanvragen
en hoe je persoonlijke omgevingen op internet beheert. Ook leer je
handige informatie te vinden over hoe je iets moet aanvragen bij
bijvoorbeeld de gemeente en krijg je te zien wat de overheid allemaal
al over je weet, zoals de opbouw van de AOW.
Heb je nog geen DigiD of wil je weten hoe het werkt, dan is deze
cursus voor jou!
15 mei | Bibliotheek Vught | 13.30 - 15.30 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

In gesprek over opvoeding
Hoe voed je kinderen op? Daar is geen passend antwoord op te
krijgen, maar het is wel goed om met elkaar in gesprek te gaan over
opvoeding. Want soms is opvoeden gewoon niet makkelijk. We gaan
met elkaar in gesprek om tot een breder perspectief en meer inzicht
te komen over opvoeden, wat een belangrijk bijdrage kan zijn voor
jouw eigen handelen als opvoeder.
Gesprekleiders zijn Floortje Gerrits, eigenaar van
kindertherapiepraktijk BijFloortje en Sandy Winde, eigenaar van
praktijk Oog voor opvoeden.
16 mei | Bibliotheek Vught | 19.30 - 21.15 uur | €2,50 (leden) €5,(niet-leden)
lees meer >
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