Kom je ook langs tijdens de Maand van de
Geschiedenis?
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Maand van de Geschiedenis
Oktober is de Maand van de Geschiedenis bij de bieb en staat dit jaar in het teken
van Opstand, een thema vol energie en gelaagdheid. We vertellen kleine en grote
verhalen over Opstand. Altijd in het licht van de actualiteit, die zoveel interessanter
wordt als we er perspectieven uit het verleden aan toevoegen. Ontdek gisteren,
begrijp vandaag!
Wil je meer weten en een totaal overzicht hebben van alle activiteiten tijdens de
Maand van de Geschiedenis. Neem dan een kijkje op onze inspiratiepagina.
lees meer >

Geschiedenis van Boxtel
In de Maand van de Geschiedenis nemen we je mee naar de geschiedenis van
Boxtel. We gaan een kleine 10 eeuwen terug in de tijd. De tijd van de motte heuvel
en de bouw van kasteel Stapelen. Wie was er toen de baas in Boxtel? Hoe werd
Boxtel bestuurd? Wie waren de ‘Heren van Boxtel’ en wat is de identiteit van de
heerlijkheid Boxtel?
Maar ook de recentere geschiedenis. Heemkunde Boxtel vertelt je meer over
bekende Boxtelaren, de canon van Boxtel, archeologie, kaarten en plattegronden,

de politieke geschiedenis, kloosters en kerken en nog veel meer. Ook werpen we
een blik op de 16.000 foto’s van Boxtel. En hoe je die gemakkelijk kunt vinden.
22 oktober | Bibliotheek Boxtel | 20.00 - 21.30 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

WO I: 1918 en verder
Op 11 november a.s. is het 100 jaar geleden dat de wapenstilstand in de Eerste
Wereldoorlog tot stand kwam en die oorlog formeel ten einde liep. Maar de vrede
die daarna ontstond door het verdrag van Versailles was geen echte vrede en de
gevolgen werken nog door tot de dag van vandaag.
Zeker is dat je veel wat er heden ten dage nog in de wereld gebeurt niet kunt
begrijpen als je het ontstaan daarvan in en na die Eerste Wereldoorlog niet kent.
Het verhaal over de Eerste Wereldoorlog gaat niet daarom alleen over toen, maar
ook over nu en Hans Dona vertelt waarom.
28 oktober | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Meet&Greet Suzanna Jansen
Suzanna Jansen (auteur van het Pauperparadijs) vertelt over haar nieuwste boek
'Ondanks de zwaartekracht. Ondanks de zwaartekracht is een even meeslepend
als ingenieus vlechtwerk van drie levensverhalen. Het is een boek over
toekomstvisioenen, de noodzaak van kunst, en over wat een mens tot mens
maakt, tegen de achtergrond van de bewogen twintigste eeuw. In een beeldende
stijl neemt Suzanna Jansen de lezer mee van de avant-gardescene in Parijs en
Berlijn, via de onzekere jaren dertig, langs de klippen van de oorlog en de
wederopbouw. Gaandeweg toont ze welke sporen de dromen van honderd jaar
geleden hebben nagelaten in onze tijd.
Stel vragen en ga in gesprek met Suzanna en vergeet vooral niet je boek te laten
signeren!
31 oktober | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden)
€10,- (niet-leden)
lees meer >

Kletskoek bij Bibi
Spreek je al een beetje Nederlands en wil je het nóg beter leren spreken? kom dan
gezellig naar Kletskoek bij Bibi in Bibliotheek Sint-Michielsgestel. Samen met
anderen die ook beter Nederlands willen spreken ga je onder leiding van Bibi aan
de slag met de Nederlandse taal. Natuurlijk met een bakkie koffie en een kletskoek
22 oktober | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 13.30 uur | gratis aanmelden
via c.dvree@bintwelzijn.nl of bel naar 073 - 5515432

Mechanische techniek en Meccano
Wie kent Meccano niet. De ijzeren plaatjes met gaatjes die je met boutjes en
moertjes aan elkaar vast kunt zetten en daarmee van alles kunt bouwen. Meccano
werd bedacht in het jaar 1900 en KennisMaker Lambert van der Veeken vertelt
over mechanische techniek en over het ontstaan van Meccano, het verleden, het
heden en de toekomst.
25 oktober | 14.00 - 16.00 uur | Hevo Rosmalen | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Paper Craft
Wat kun je allemaal met papier? Wij laten het je zien! Gekleurd papier en oude
boeken vormen input voor nieuwe papieren maaksels. Tijdens verschillende
workshops voor jong en oud kun je boekjes inbinden, papierscheppen en boeken
tot kunstwerken vouwen, knippen en snijden. Voor elke leeftijd is er een workshop!
De Week van het Maken
Paper Crafts is onderdeel van De Week van het Maken en dat is het grootste
maakevenement van Nederland. Samen met tal van instellingen brengt Crafts
Council Nederland de kracht van het maken onder de aandacht bij miljoenen
Nederlanders. Tijdens deze week kan op veel plaatsen in het land worden
gemaakt en geleerd. Zowel tradities als nieuwe toepassingen staan in de
spotlights.
27 oktober | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 14.00 - 16.00 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Expositie: Guardians of Seeds
Klimaatverandering is een wereldwijd probleem, maar heeft op verschillende
plekken in de wereld uiteenlopende gevolgen. Zo volgen in Zimbabwe lange
periodes van droogte en overstromingen elkaar op. In de Mekong-delta in
Zuidoost-Azië zorgt de stijgende waterspiegel ervoor dat er steeds meer zout
water op de rijstvelden komt. En in de Peruaanse Andes zorgen smeltende
ijskappen voor overstromingen en lawines. Fotografen Sacha de Boer en Ilvy
Njiokiktjien legden vast hoe boeren omgaan met deze ingrijpende veranderingen.
Bezoek de foto-expositie 'Guardians of Seeds' in Den Bosch en reis mee door
Peru, Zimbabwe en Laos
26 oktober t/m 25 november | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | tijdens openingsuren
| gratis

Expositie Margriet Groos en Paul Hammelburg
Waar wandelingen in de Dordogne toe kunnen leiden zie je op de expositie van 3
november tot 31 december in Bibliotheek Rosmalen. Tijdens een wandeling raakte
Paul Hammelburg in gesprek met Margriet Groos. Zij vertelden elkaar over hun
hobby: Margriet aquarelleren en Paul fotograferen. Haar schilderijen raakten hem
en omgekeerd, de foto’s van Paul Hammelburg inspireerden Margriet Groos.
Uiteindelijk resulteerde dit in deze expositie, een combinatie van aquarellen van

Margriet, deels afgeleid van foto’s gemaakt door Paul.
3 november t/m 31 december | Bibliotheek Rosmalen | tijdens openingstijden |
gratis

Silent Reading Party
Op zondagmorgen 28 oktober opent Bibliotheek Vugt van 11:00 - 12:00 uur haar
deuren (een uur eerder) voor lezers en stiltezoekers.
Op de Dag van de Stilte is er van 11:00 uur tot 12:00 uur een landelijk stilte-uur.
Stilte is universeel, zij is van niemand en van ons allemaal. Zij verbindt mensen
met elkaar, ongeacht cultuur, religie of politieke overtuiging. Een uitnodiging aan
iedereen om stil te staan en stil te zijn. Om alleen of samen met anderen te
genieten van de stilte!
Hoe het werkt? Je neemt je favoriete boek mee en nestelt je voor een uur in de
banken/stoelen (wij zorgen voor koffie en thee). Smartphones uit, alleen maar
lezen. Welkom! 28 oktober | Bibliotheek Vught | 11.00 - 12.00 uur | gratis
lees meer >

Hoorwerk
Drie audiolovers introduceren hun favoriete podcasts, hoorspelen en
radiodocumentaires. In een verduisterd Mariapaviljoen prikkelen deze verhalen je
(on)geoefende oor en nemen je mee in de avontuurlijke, grappige of leerzame
wereld van vertellingen zonder beeld.
6 november | Mariapaviljoen | 20.00 - 22.00 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Tip bij de buren
Poetry Out Loud
Een avond vol poëzie, zelfgeschreven teksten gemixt met live muziek. Dat is
Poetry Out Loud! Tijdens deze gezellige, maar vooral inspirerende avond, zal er
een intieme sfeer worden gecreëerd waar jonge schrijftalenten kunnen
experimenteren met hun eigen teksten.
31 oktober | Muzerije | 19.30 - 23.55 uur | gratis
lees meer >
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