Haal je Oeteldonkse hart op bij Babel

Carnaval bij Babel
Het mooiste fiske van het jaor komt er weer aon...Carnaval! En dat gaan we
uitgebreid vieren. We hopen dat je nog plek hebt op je kiel of jasje, want het Babelembleem van 2019 mag natuurlijk niet ontbreken! Je scoort 'm voor maar €5 bij
Babel nr.74 (pand Muzerije).
Babels Bontenaovond Leeft!
Om het Oeteldonkse carnaval alvast goed in te luiden is er bij Babel een echt
ouderwets gezellige Bontenaovond. Cv's de Maystro’s en de Mexicane laten zich
van hun beste kant zien en hebben er al veel zin in. Dit alles onder begeleiding van
presentator en plaatjesdraaier Johan.
1 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 21.10 - 01.10 uur | gratis
Babels Oeteldonks Keindervertier
Bij Babel wordt het klein grut van Oeteldonk gezellig en toch een bietje leerzaam
bezig gehouden met allerlei spelletjes. Met een spelletjeskaart een rondje maken
en als beloning een mooi prijsje meenemen is altijd fijn!
2 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 13.10 - 01.10 uur | gratis
Carnaval leeft bij Babel
Natuurlijk vieren wij ook van zondag t/m dinsdag carnaval en kun je genieten van
een drankje en een dansje bij Babel. Kijk voor de openingstijden op de website.

3 t/m 5 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | tijden op website | gratis
lees meer >

Luister naar verhalen tijdens VerhaalTijd
Een mens leeft van verhalen. Bij VerhaalTijd worden er iedere eerste vrijdag van
de maand verhalen en/of gedichten voorgelezen onder het genot van een gratis
kopje koffie. Samen zijn, luisteren, geraakt en geïnspireerd worden staan centraal.
Kom en laat je verrassen!
1 mrt | alle vestigingen | 11.00 - 12.00 uur (bieb Vught 10.00 - 11.00 uur) | gratis
lees meer >

Verbouwen? Krijg gratis advies!
Wil je verbouwen, zelf bouwen of verkennen wat aan je huis beter kan?
Architecten van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) geven gratis advies.
Elke twee weken vind je ze bij Babel nr. 72!
2 mrt | Babel nr. 72 (pand bieb) | 13.00 – 15.00 uur | gratis aanmelden
lees meer >

Internationale Vrouwendag bij Babel
Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid
en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Onder leiding van
verhalenverteller Mirjam Mare (vertelpodium Het Lopende Vuur) en interviewster
Marja Käss verkennen we het thema 'Heldinnen' tijdens een interactieve avond in
Bibliotheek Vught.
Bij Babel nr. 72 gaan we AanTafel met Women Inc. en bespreken we o.a. het
loonverschil en de werk/zorg verhouding tussen mannen en vrouwen. Ook wordt
de expositie Women@Work door Tom van der Leij geopend en kun je deelnemen
aan een masterclass fotografie en kun je meedoen met de fotowedstrijd.
8 mrt | Babel nr. 72 en Babel Bibliotheek Vught | 19.30 - 21.15 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Kom alles te weten over hardlopen
Het is nog winter, maar de zon laat zich al zien en ook de temperatuur komt boven
de 5 graden uit. Tijd om weer buiten te gaan hardlopen! Brigitte de Laat, Herman
Nijholt en Wim van de Griendt zijn gepassioneerde hardlopers en hebben een
initiatief ontwikkeld om meer mensen het plezier van hardlopen te laten ontdekken
en vast te houden. Ze vertellen elk een aspect van het hardlopen op basis van hun
expertise. Voeding, inspiratie, motivatie en mentale weerbaarheid als fundament bij
het hardlopen komen voorbij.

11 mrt | Babel Bibliotheek Vught | 19.00 - 21.00 uur | €2,50
lees meer >

Peter Buwalda te gast bij WimBoekToe
De titel verklapt het al…Peter Buwalda - schrijver van bestseller Bonita Avenue - is
te gast bij Wim Daniëls tijdens zijn Literaire Talkshow WimBoekToe. Het heeft
negen jaar geduurd, maar de tweede roman van Buwalda is nu echt af. Als één
van de eersten kom je te weten waar Otmars Zonen over gaat en hoor je uit eerste
hand hoe het boek tot stand is gekomen!
14 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 20.00 – 22.00 uur | €12,50
lees meer >

Workshop Samen weven we de toekomst
Nieuwe ontwikkelingen als automatisering en robotisering zijn niet meer weg te
denken in onze maatschappij, maar waar blijft de ‘menselijke maat’? Samen gaan
we weven aan de toekomst, met speciale aandacht voor het mannelijke en
vrouwelijke bewustzijn.
14 mrt | Babel nr. 72 | 14.00 – 16.00 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Word opruimkracht bij Babel!
Hé jij! Hou je van boeken of van organiseren en zoek je nog een leuke bijbaan
voor naast je school of studie? Word dan opruimer bij Babel! We zoeken
opruimkrachten tussen de 15 en 22 jaar voor onze vestigingen in Den Bosch en
Rosmalen. De werktijden zullen in overleg worden bepaald, maar zijn de hele
week door tijdens openingstijden. Als leuke extra krijg je een medewerkerspas
waarmee je gratis kunt lenen.
Lijkt dit je leuk? Stuur dan een sollicitatie naar de vestigingscoördinator Marianne
Mulder via MarianneMulder@babeldenbosch.nl.
lees meer >
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