Zoek verdieping tijdens de Maand van de
Spiritualiteit
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch 27 december 2018

Januari = de Maand van de Spiritualiteit
Het thema van de Maand van de Spiritualiteit 2019 is ‘Met aandacht’.
In onze aandachtseconomie is aandacht voor jezelf, aandacht voor de ander, voor
je werk of gewoonweg aandacht voor de dingen om je heen een schaars goed
geworden. Dat geeft te denken... aandacht verdient onze aandacht. De Maand
sluit aan bij de behoefte aan inspiratie en zingeving in het leven. Kijk voor alle
activiteiten hier. En neem ook een kijkje op onzeinspiratie boekenlijst.
Maak je comeback met KennisMaker Benno Diederiks
12 januari | Babel nr. 72 (Bibliotheek 's-Hertogenbosch) | 14.00 - 15.00 uur | gratis
Holistische kijk op duurzaamheid met KennisMaker David Andreae
13 januari | Babel nr. 72 (Bibliotheek 's-Hertogenbosch) | 14.00 - 16.00 uur | gratis
Workshop: Yoga van de emoties met KennisMaker Jacqueline Snelder
20 januari | Babel nr. 72 (Bibliotheek 's-Hertogenbosch) | 14.00 - 16.00 uur | gratis
Schrijfster Stine Jensen over Eerste Liefde
23 januari | Babel nr. 72 (Bibliotheek 's-Hertogenbosch) | 20.00 - 22.00 uur | €7,50
(leden) €10,- (niet-leden)
Symboliek & spiritualiteit in de beeldende kunst met KennisMaker
Lars Weller

27 januari | Babel nr. 72 (Bibliotheek 's-Hertogenbosch) | 14.00 - 16.00 uur | gratis
Een liefdevolle reis naar je beste ik met KennisMaker Christa van Bakel
31 januari | Bibliotheek Rosmalen | 19.00 - 21.00 uur | gratis
Workshop mindfulness & meditatie
2 februari | Bibliotheek Boxtel | 10.30 - 11.30 uur | €5,- (leden) €7,50 (niet-leden)
Zoektocht naar mijzelf met KennisMaker Ilse van Veen
7 februari | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 - 21.30 uur | gratis
lees meer >

Spooktocht in de bibliotheek
Wanneer de kerktoren van de Sint Jan klokslag 18.00 uur slaat sluit de bibliotheek.
Iedereen gaat naar huis en de lichten door het hele gebouw gaan uit. Juist op dat
moment ontwaken de vijf BiEB spookrijders. Overdag vertonen zij zich nooit in de
bibliotheek, maar wanneer het 18.00 uur is geweest en de duisternis door het
gebouw heen jaagt, kruipen de spookrijders uit hun schuilplaats op zoek naar……
Bibliotheek Den Bosch organiseert samen met BSO 't Schrijverke van Kanteel
Kinderopvang een spooktocht na sluitingstijd. Durven jij en jouw vrienden de vijf
BiEB spookrijders te komen zoeken?
4 januari | Babel nr. 72 (Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch) | tussen 19.30 - 21.00 uur |
8 – 12 jaar | €2,50 (leden) €5,- (niet leden)
lees meer >

Meiden-boeken-nacht logeerpartij
Heb jij zin om een nacht te komen logeren in het mooiste gebouw van de stad (de
bibliotheek!), wil je graag nieuwe meiden leren kennen (9-12 jaar) en heb jij
schrijfster Eva Burgers altijd al een keer in het echt willen ontmoeten? Bibliotheek
Den Bosch organiseert samen met Isabel (13) & Isabelle (13) een meiden-boekennacht.
De nacht wordt afgetrapt met een workshop van schrijfster Eva Burgers en we
sluiten de meiden-boeken-nacht de volgende dag af met een gezellig ontbijt op
zondagochtend. En wat daartussen gebeurt.....
Koop nu je ticket voor deze unieke logeerpartij!
12 januari | Babel nr. 72 (Bibliotheek 's-Hertogenbosch) | 19.00 uur – 11.00 uur | 9
– 12 jaar | € 7,50 (leden) € 10,- (niet leden)
lees meer >

Kom kletsen over dyslexie met leeftijdsgenoten
Dyslexie Kletsclub
Dyslexie hebben is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als je het gevoel hebt
anders te zijn dan andere kinderen uit je klas. Tijdens de Dyslexie Kletsclub kun je
samen met kinderen van jouw leeftijd (groep 5 t/m 8) onder begeleiding van

Praktijk Spil met elkaar praten over Dyslexie.
Kijk voor data, tijden en bibliotheeklocaties hier.
lees meer >

Rondleiding DePetrus kerk Vught
Op een steenworp afstand van Den Bosch vind je sinds dit jaar een uitzonderlijke
bezienswaardigheid: DePetrus in Vught. Bezoekers uit de hele wereld raken niet
uitgepraat over de allure van deze magistrale ruimte en het prachtige licht. Ook op
CNN scoorde deze voormalige kerk hoge ogen. Je kijkt er dan ook je ogen uit en
kunt er genieten van het Leescafé, het Museum, de mooiste Wereldwinkel van
Nederland en de Bibliotheek, die recent is genomineerd voor ‘Beste bibliotheek
van Nederland 2019’.
Rondleiding DePetrus
Op zaterdag 29 december en zaterdag 5 januari kun je DePetrus ook via een
rondleiding gaan verkennen. Van 10.30 tot 11.30 uur. Meld je hiervoor aan
via nieuws@depetrus.nl. De kosten zijn €6,50 pp. Wil je altijd op de hoogte blijven
van alles rondom DePetrus? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!
lees meer >

Stem op taalheld 2018 Wim Sabel
Sinds 2015 reikt Stichting Lezen & Schrijven de TaalHeldenprijzen uit. Tijdens deze
uitreiking worden mensen in het zonnetje gezet die bijzonder actief zijn in de
aanpak van laaggeletterdheid. De TaalHeldenprijzen worden uitgereikt door de
oprichter van Stichting Lezen & Schrijven H.K.H. Prinses Laurentien der
Nederlanden.
Bosschenaar Wim Sabel is genomineerd voor de TaalHeldenPrijs in de categorie
Taalcursust. Jarenlang wist Wim te verbergen dat hij niet goed kon lezen en
schrijven. Toen hij zijn baan verloor wilde hij nuttig bezig blijven en is terug naar
school gegaan. Nu deelt hij zijn verhaal en vertelt over het probleem van
laaggeletterdheid. Lees zijn verhaal en stem op Wim!
lees meer >

Filosofische Salon
Wat is ‘verlangen’? Is het iets wat ons ten diepste motiveert of staat het onze
gemoedsrust in de weg en zouden we moeten leren onze verlangens het zwijgen
op te leggen? Is een leven zonder verlangen een zinvol leven? Is er één diepste
verlangen of zijn er meerdere? Gaat het bij verlangen om de vervulling ervan of de
weg er naar toe?
In een groepsgesprek gaan we dieper in op het thema 'Verlangen'. Iedereen is
welkom en je hoeft niet filosofisch onderlegd te zijn, als je het maar leuk vind om
over het thema verlangen mee te denken en input te geven.
22 januari | Bibliotheek Vught | 19.00 u tot 21.30 uur | €7,50 (leden) €10,- (nietleden)

lees meer >

Exposities januari
Zee
Voormalig huistarts Pieter van Sleeuwen reisde hij In 2017 langs de Oostzeekust,
van Helsinki tot Hamburg. In de zomer van 2018 verbleef hij enkele dagen aan zee
in Domburg. Het bijzondere noordelijke licht van de Oostzee en het speciale licht
van de Zeeuwse kust inspireerden hem tot de expositie ZEE.
januari & februari | Bibliotheek Rosmalen | gratis
Dichter op de koffie en Kunstkring De Meent presenteren zich
Deze expositie, tot stand gekomen i.s.m. Cultuurbosch, laat gedichten in
combinatie met beeldende kunst zien. Ook wordt het 25-jarig jubileum van
Kunstkring De Meent gevierd met een overzichtstentoonstelling.
januari | Babel nr. 74 (Muzerije) | gratis
Ik vind het leuk om met jou te vilten
Deze bijzondere expositie, welke op 12 januari om 12:30 uur officieel zal worden
geopend, toont viltwerk van Ruben den Hartog en Marieke van Beek. Marieke,
docent textiele vormgeving, heeft zichzelf toegelegd op het begeleiden van
speciale kinderen. Ruben is een jongen van 17 met een niet aangeboren
hersenafwijking (NAH) en een beperking. Elke week vilten ze samen. Na vier jaar
samen vilten wordt het resultaat getoond.
12 tot 27 januari | Babel nr. 74 (Muzerije) | gratis
lees meer >
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