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Openingstijden Feestdagen
Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden voor alle vestigingen gewijzigd.
Woensdag 5 december: open van 10.00 - 16.00 uur
Maandag 24 december: open van 10.00 - 16.00 uur
Dinsdag 25 december: gesloten
Woensdag 26 december: gesloten
Maandag 31 december: open van 13.00 - 16.00 uur
Dinsdag 1 januari: gesloten

Over de Kerststal van de Sint-Jan
Kennismaker Frans Sluijter vertelt over de kerststal van de St. Jan en neemt je
daarna mee op een wandeling door de kerststal. Al lopende door de kerststal moet

je wel goed blijven opletten, want niet alles is steeds zichtbaar… Zag ik daar nou
een engel of niet?
9 december | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 16.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Boeken Bingo Boxtel
December is de maand van feest en gezelligheid. Ook in de Bieb! Iedere
vrijdagmiddag van 15.30 – 16.00 uur spelen we Boeken Bingo in Boxtel. Tijdens
het spelen leer je onze collectie nog beter kennen en maak je kans op een gaaf
deelcember cadeau!
elke vrijdag in december | Bibliotheek Boxtel | 15.30 - 16.00 uur | gratis
lees meer >

Write for Rights Amnesty International
Tijdens Write for Rights schrijven mensen naar autoriteiten van verschillende
landen. Ze komen in actie voor mensen die onrecht is aangedaan.
Voor wie schrijven we dit jaar?
Dit jaar schrijven we voor tien vrouwelijke activisten. Want wereldwijd staan
mensenrechtenverdedigers onder druk, en vrouwen krijgen nog vaker dan mannen
te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.
Schrijf je met ons mee?
9 december | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Groot Dictee
Zaterdag 15 december van 11.00 - 13.00 uur zendt De Taalstaat het Groot Dictee
der Nederlandse Taal uit. Wim Daniëls schrijft dit jaar het Dictee, dat voor het eerst
live op de radio wordt uitgezonden. Frits Spits presenteert, Philip Freriks leest voor
en Onze Taal kijkt na.
In de bibliotheek in Den Bosch kun je dit jaar voor het eerst live meedoen met het
dictee.
Schrijf je mee?
15 december | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 11.00 - 13.00 uur | gratis
lees meer >

Kom struinen op de Boekenmarkt
Heeft jouw boekenkast nog wat ruimte? Kom struinen op de boekenmarkt voor
afgeschreven boeken en vind net dat ene juweeltje waar je naar op zoek was voor
een klein prijsje.

17 december t/m 6 januari | Bibliotheken 's-Hertogenbosch, Rosmalen, Boxtel en
Sint-Michielsgestel | tijdens openingsuren

BoekProeverij
Bij de BoekProeverij krijg je alle ins en outs voorgeschoteld over de wereld van
boeken. Wie is hot? Welk boek moet je écht gelezen hebben? En onze
Verhalencoaches vertellen je over auteurs die je misschien nog niet kent en laten
je nieuwe genres ontdekken.
18 december | Bibliotheken 's-Hertogenbosch, Boxtel en Vught | gratis
lees meer >

Meld je aan voor de Open je Hart Podcast
Luister naar je hart, wat vertelt ze je? Fluistert ze dat ze een keer gebroken is
geweest? Of praat ze honderduit over alle fijne momenten die ze heeft
meegemaakt? Elk hart heeft een verhaal. Het is het begin van het leven, maar ook
het einde. Wat is er in de tussentijd met haar gebeurd?
Open je hart en laat het eruit. We zijn op zoek naar mooie, gevoelige, heftige,
treurige, vrolijke HARTverhalen. Het kan gaan over je HARTsvriendin, een
HARTewens, een HARTedief, misschien zelfs een HARTverzakking. Of heeft
iemand je HARTeloos behandeld?
Met jouw verhaal maken we een podcast. De Open je Hart Podcast. Wil je jouw
verhaal delen? Meld je dan snel aan!
29 december | Bibliotheek Vught in DePetrus | gratis
lees meer >

Online cursussen van de Bibliotheek
Per 1 januari 2019 stopt de landelijke Bibliotheek met de Online cursussen. Dit
betekent dat je in 2019 helaas geen nieuwe cursus meer kunt starten. Benieuwd
wat dat voor jou betekent? Kijk dan hier.
Wil je toch een cursus of workshop volgen. Kijk dan eens bij Muzerije.
lees meer >

Dansant da Muze in de Muzerije
Eindelijk, het is zover! Na een lange, stille periode staat er weer een swingende
Dansant da Muze op het programma. Op zaterdag 15 december is het feestje te
vinden aan Hinthamerstraat 74. Met dj’s die het dak eraf laten gaan, een vanouds
gezellige sfeer en een dansvloer waarop je een gat in de nacht kunt swingen.
Kortom: haal je dansschoenen uit de kast en reserveer de datum in je agenda

want 15 december gaan de voetjes van de vloer!
15 december | Muzerije | 21.00 - 02.00 uur | €7,50
lees meer >

Met korting naar 'Kikker en de Vallende Ster'
Theater Terra komt met ’Kikker en de Vallende Ster’ (4+) naar Theater aan de
Parade! Op een mooie avond zitten Kikker en zijn vriendjes te kijken naar de
sterrenhemel. Dan schiet er ineens een prachtige gele ster pijlsnel door de lucht.
De vriendjes van Kikker doen een wens. Maar na een tijdje zijn de wensen nog
niet uitgekomen... Kom je naar het theater om Kikker te helpen alle wensen van
zijn vriendjes in vervulling te laten gaan?
Geef bij je bestelling via de website of per telefoon door dat je in het bezit bent van
een biebpas en je ontvangt 5 euro korting!
2 januari | Theater aan de Parade | 14.00 uur | naar de kaartverkoop
lees meer >
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