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BabyBiEB

Leer slim leren

Spaans voorlezen

lees meer >

lees meer >

lees meer >

Boekenweek: Verboden
verleiding - De taal van de
Tango

Agenda
25 mrt

Tango Dansdocenten Rodrigo Alveniz en

Taal v/d Tango

Jolanda Walder leiden je door de

27 mrt

geschiedenis van deze ooit verboden,

Word je eigen

sensuele dans. In woord, beeld en
natuurlijk in de taal van de tango.

za 25 maart
lees meer >

Boekenweek: Ad van
Liempt over Censuur in
Nederland
Ad van Liempt laat in zijn lezing met tal
van voorbeelden zien dat censuur van alle
tijden is.

huishoudcoach
28 mrt
Taxatiemiddag
Tegenlicht Meet Up
Censuur in NL
29 mrt
Literaire leesgroep
Workshop Leer slim leren
Connie Palmen over Jij zegt
het
31 mrt
PvdA debat
1 apr

di 28 maart

Literaire filmmiddag
3 apr

lees meer >

Boekenweek: Connie
Palmen over 'Jij zegt het'
Jan Willard interviewt Connie Palmen over
haar boek Jij zegt het.

Workshop Tai Chi
Met 70 over de snelweg
4 apr
China & Europa: Fascinatie
of afkeer?
5 apr
Media Ukkie dagen

wo 29 maart
lees meer >

Chinese taal
Dochters van Mulan

Boekenweek: Literaire
filmmiddag Lady Chatterley
Literatuurwetenschapper en filmanalyticus
Jos Hodenius vertelt over de roemruchte

Terugkerende
Activiteiten

rechtszaak rond het boek Lady Chatterley’s
Lover. Aansluitend kun je kijken naar de film
the Chatterley Affair.

za 1 april
lees meer >

Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Taalhuis inloopspreekuur
Spreektaal
Voorlezen
Juridisch spreekuur
Klik & Tik

Tweewekelijks
Architecten spreekuur
Proefje van de Maand
Babybieb

Maandelijks
Schrijfcafé
Walk&Talk
Spreekuur
Ondernemersklankbord

MaandagMiddagMatinee: Word je eigen
huishoudcoach
In deze lezing laat Els Jacobs je ontdekken waar jij jouw opruimactie het beste
kunt starten en hoe je jouw spullen zo snel mogelijk weer onder controle krijgt.

ma 27 maart
lees meer >

MaandagMiddagMatinee: Met 70 over de snelweg
Yvonne Prins - schrijfster van Met 70 over de snelweg; als je ouders zorgen
gaan geven - vertelt wat er gebeurt als je moet zorgen voor je ouders en wat je
kunt doen om het voor jou én voor je ouders zo prettig mogelijk te maken?

ma 3 april
lees meer >

Zondagopeningstelling uitgebreid
Vanaf april 2017 is stadsBiEB Centrum wekelijks open op zondag van 13.00 17.00 uur.
Alleen in juli en augustus is de BiEB op zondag gesloten.
lees meer >

Leesgroep jeugdliteratuur
Leerkrachten en liefhebbers van jeugdliteratuur opgelet! Als je jouw kennis van
jeugdliteratuur wat wilt opvijzelen doe dan mee met deze leesgroep. De eerste
bijeenkomst is op 20 april en staan de boeken Borealis van Marloes Morshuis
en Jorrik de Ork van Thijs Goverde op het programma.

do 20 april
lees meer >

PvdA debat: het schoolontbijt
Moet je alle kinderen een ontbijt op school geven, terwijl het toch ‘normaal’ is dat
ouders zorgen dat hun kinderen gezond eten? Deze vraag staat centraal tijdens het
debat.

vr 31 maart
lees meer >

Taxatiedag
Laat je munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten gratis taxeren
door de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO).

di 28 maart
lees meer >

Informatiebijeenkomst literaire leesgroep
Wil je in een nieuwe leesgroep stappen? Senia-leesgroepen lezen 6 à 7 boeken
per jaar en bespreken die aan de hand van leeswijzers met vragen die het
gesprek structuur geven. Kom langs tijdens de informatiebijeenkomst

wo 29 maart
lees meer >

Voorlezen aan ouderen
Voor het project Luisteren in je Leunstoel zoeken we vrijwilligers die het leuk
vinden om aan ouderen voor te lezen in zorginstelling Park Eemwijk en
Woonzorgcentrum Nieuwehagen. Meld je snel aan!
lees meer >
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