Lidewijde Paris, WimBoekToe #3 en
KennisMakers
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Terugkerende activiteiten
Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Voorlezen
Klik en Tik
Digisterker
Jureka
Voorleeshond
Spreektaal

Agenda
26 okt - De Nieuwe
Zijderoute
30 okt - Workshop Davistechnieken
30 okt - Masterclass Geluk
en Vitaliteit
1 nov - Leesworkshop
Lidewijde Paris
4 nov - Brabantdag

Tweewekelijks
Babybieb

familiegeschiedenis
4 nov - CoderDojo
Mindstorms Lego

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
Proefje v/d maand

4 nov - CoderDojo Eigen
Bedrijf
9 nov - WimBoekToe

Tegenlicht Meet Up: De nieuwe zijderoute
Het oude Europa is in verval en de economische voorspoed in Azië, Afrika en
Zuid-Amerika gaat aan onze neus voorbij. Volgens Peter Frankopan, auteur van
het boek Silk Roads, verschuift het machtscentrum van west naar oost langs de
lijnen van de nieuwe zijderoute. Daarbij moeten we de vraag stellen of het
westen nog wel een rol van betekenis speelt...

26 oktober | 20.00 - 22.00 uur | stadsBiEB Centrum | gratis
lees meer >

Leesworkshop met Lidewijde Paris
Lidewijde Paris opent de maand van Nederland Leest met de leesworkshop Hoe
lees ik? Iedereen leest verschillend en heeft een ander beeld bij een verhaal. Wat
weinig lezers weten is dat auteurs kleine aanwijzingen achterlaten die kunnen
helpen om het verhaal op een andere manier te lezen. Paris laat met voorbeelden
zien wat die aanwijzingen zijn zodat je nog meer uit een boek kunt halen!
Koop je kaarten hier.

1 november | stadsBiEB Centrum | 20.00 - 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (nietleden)
lees meer >

Brabantdag familiegeschiedenis
Tijdens de Brabantdag in het Provinciehuis staat genealogie centraal. Bij
binnenkomst worden bezoekers onthaald door een heuse ministreel. Er is een
genealogische markt waar je vrij doorheen kunt struinen en de hele dag is er
muziek. De dag wordt geopend door Wim van de Donk, commissaris van de
Koning in de provincie Noord-Brabant.
Kijk voor het hele programma hier.

4 november | Provinciehuis | 10.30 -16.00 uur | gratis
lees meer >

CoderDojo speciale editie door Makersbuzz
Workshop Mindstorms van Lego
Bij de CoderDojo leren kinderen tussen 7 en 17 jaar hoe te programmeren.
Tijdens deze speciale workshop ga je aan de slag met Lego Mindstorms Robot
om een opdracht creatief op te lossen.
Haal je gratis kaarten hier

4 november | stadsBiEB Rosmalen | 13.30 - 15.00 uur | gratis, via kaartverkoop

Workshop Eigen Bedrijf
Ga aan de slag met innovatieve maakapparatuur! Je bedenkt met een groepje
een eigen bedrijf en gaat aan de slag om een eigen logo, slogan en een echt
reclamefilmpje te maken.
Haal je gratis kaarten hier.

4 november | stadsBiEB Rosmalen | 15.30 -17.00 uur | gratis, via kaartverkoop
lees meer >

WimBoekToe #3
Nadat Wim Daniëls in de vorige twee edities o.a Arthur Japin, Elly Biesters en
Lucas de Waard mocht ontvangen in zijn literaire talkshow WimBoekToe, is het
nu aan Alex Boogers, Wanda Bommer en Franca Treur om het podium te
betreden. Alle drie hebben een nieuw boek uit, maar daar stopt Wim Daniëls
niet. Met scherpe vragen en anekdotes komen we meer te weten dan de auteurs
wellicht zouden willen.

Een ludieke avond met gastheer Wim Daniëls die op geheel eigen wijze de
avond vorm geeft!
Wacht niet te lang met kaarten bestellen, want de vorige editie was uitverkocht!
Koop je kaarten hier.

9 november | Muzerije | 20.00 - 22.00 uur | €12,50 incl. pauzedrankje
lees meer >

KennisMakers die je versteld doen staan
Masterclass: Geluk en Vitaliteit
Iedereen wil gelukkig zijn, maar hoe doe je dat? Veronique Kilian helpt je in deze
masterclass je gelukscompetenties te trainen. Koop je kaarten hier.

30 oktober | stadsBiEB Centrum | 20.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (niet-leden)

Worskhop: Opgebloeid, Davis-technieken
Mensen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, autisme of hooggevoeligheid
ervaren de wereld met al hun zintuigen en leren door te doen, te horen, te
ruiken, te voelen en te zien. Dat kan soms voor leer- of leefproblemen zorgen. In
deze workshop leer je aan de hand van de Davis-technieken hoe je deze
problemen kan sturen en zelfs oplossen! Koop je kaarten hier.

30 oktober | Bibliotheek Boxtel | 19.00uur | €2,50 (leden) €5,- (niet-leden)

Lezing: Zorg achter de muur
Deze interactieve lezing geeft een goed beeld van het gevangeniswezen en
specifiek de Penitentiaire Inrichting Vught. Wat is er wekelijk gaande achter de
betonnen muur op de Vughtse hei en wat voor zorg krijgen de gedetineerden?
Koop je kaarten hier.

13 nov | stadsBiEB Rosmalen | 20.00 - 22.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (niet-leden)
lees meer >

Voorlezers gezocht
Houd je van boeken en lees je graag voor? Dan is de
vrijwilligersorganisatie Lees Voor Lees Mee op zoek naar jou. Als vrijwilliger
bezoek je één keer per week een vast gezin met bijvoorbeeld een
taalachterstand. Je leest bij hen thuis voor en/of speelt een spelletje.
(Groot)ouders, studenten.. Iedereen is welkom als vrijwilliger!
Neem contact op met Katinka Kaal via Katinka@bredebosschescholen.nl om je
aan te melden en kijk hier voor meer informatie.
lees meer >
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