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Klik&Tik Vught
Het lijkt vanzelfsprekend om te kunnen werken met een computer en het internet,
maar dat geldt niet voor iedereen. Daarom biedt Bibliotheek Vught de gratis cursus
Klik&Tik aan waarbij je kennis maakt met verschillende programma’s en leert hoe
je een mail stuurt.
De Klik&Tik cursus wordt gegeven in Bibliotheek Vught op 6, 13, 20 en 27
november en 4 en 11 december van 13.00 – 15.00 uur. Deelname is gratis. Je kunt
je telefonisch aanmelden via h.vanlamoen@bibliotheekdenbosch.nl of bel naar 073
- 680 29 00.
Klik&Tik | Bibliotheek Vught | november en december | 13.00 – 15.00 uur | gratis

Openingstijden Biebpunt Helftheuvel
Let op! Biebpunt Helftheuvel is vanaf 2 november open op vrijdag van 10.00 12.00 uur in plaats van 14.00 - 16.00 uur.
lees meer >

Hoorwerk
Drie audiolovers introduceren hun favoriete podcasts, hoorspelen en
radiodocumentaires. In een verduisterd Mariapaviljoen prikkelen deze verhalen je
(on)geoefende oor en nemen je mee in de avontuurlijke, grappige of leerzame
wereld van vertellingen zonder beeld.
6 november | Mariapaviljoen | 20.00 - 22.00 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Koen Konijn Speurtocht
Boekenspeurtocht "Gezocht: Koen Konijn Boekenboef". Koen Konijn houdt zo van
lezen dat hij boeken gaat stelen bij kinderen. De kinderen moeten nu helpen de
gestolen boeken weer terug te vinden. Aan het eind van de activiteit wordt er een
leuk boekje gemaakt.
Nog maar 6 kaarten beschikbaar!
7 november | Bibliotheek Vught | 15.00 - 16.00 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

KennisBende: workshop striptekenen
Altijd al eens les willen hebben van een echte striptekenaar? Kom te weten hoe je
o.a een verhaal opzet en hoe je figuurtjes emoties meegeeft. Goed kunnen
tekenen is geen vereiste, als je het maar wél leuk vindt om te doen!
10 november | Bibliotheek Boxtel | 14.00 - 15.00 uur | €2,50 (leden) €5,- (niet
leden)

lees meer >

KennisMakers November
In gesprek met een spraakgebrek
Tien jaar geleden verloor Karen Hekking haar spraak. Terwijl zij ooit zelf logopedist
was bleek ze hele andere zaken te moeten leren dan ze ooit bedacht had. Ze
vertelt in een interactieve lezing hoe zij haar communicatie eigenwijs blijft
ontwikkelen. Een lezing voor mensen die ‘anders’ spreken en hun
gesprekspartners. Voor zorgverleners en iedereen die geïnteresseerd is in
communicatie. Check ook haar tiplijst!
14 november | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 20.00 - 21.45 uur | gratis
via kaartverkoop
Bang voor de tandarts
Ongeveer driekwart van de Nederlandse bevolking heeft last van tandartsangst, in
meer of mindere mate. Bijna 1 miljoen mensen hebben hier zoveel last van dat ze
de tandheelkunde totaal vermijden, met alle negatieve gevolgen van dien. De
missie van Ilse Vaessen is om dit taboe te doorbreken en een brug te slaan tussen
angst en overwinning, vermijding en behandeling.
29 november | Bibliotheek Rosmalen | 19.30 - 21.30 uur | gratis via kaartverkoop

Week van de Mediawijsheid
Heb jij het onder de duim?
Met de opmars van de smartphone is onze duim een machtig instrument geworden. Of we er nu mee scrollen,
klikken of swipen: de mogelijkheden zijn eindeloos. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, met je volgers
delen wat je vandaag hebt meegemaakt of op zoek naar een nieuwe date? Je duim regelt het allemaal.
Het wordt steeds belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben. Daarbij hoort
ook dat je je bewust bent van wat allemaal nodig is om mee te kunnen komen in een samenleving die steeds
digitaler wordt.
Kijk hieronder in de nieuwsbrief voor alle activiteiten tijdens de Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november)!

CoderDojo special: Workshop Vloggen
Kijk jij de hele dag Youtube en vind je het fantastisch om te leren vloggen? Meld je
dan snel aan en voor je het weet is jouw vlog trending!
Deelname is gratis, meld je aan via de kaartverkoop.

Zaterdag 17 november | Bibliotheek Vught | 11.00 – 12.30 uur | 10 – 15 jaar | gratis
via kaartverkoop
Zaterdag 17 november | Bibliotheek Rosmalen | 14.00 – 15.30 uur | 10 – 15 jaar |
gratis via kaartverkoop
Oja, vergeet je niet aan te melden voor onze vlogs!

Let's get smart about our smartphone
Onderzoek laat zien dat ongezond gebruik van de smartphone een negatief effect
heeft op de biologische, intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling van
kinderen. Zij zijn minder productief, minder creatief, presteren minder, hebben
minder incasseringsvermogen en voelen zich minder gelukkig.
In deze workshop krijgen ouders handvatten aangereikt die een positieve
gedragsverandering realiseren.
20 november | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 19.30 - 21.30 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Robotfeest voor alle leeftijden
Het grote Robotfeest is voor kinderen tot ongeveer 88 jaar. Kom kijken, ervaren,
maken, bewonderen en spelen met onder andere mBot, Dash&Dot, Ollie, Bee Bot,
Ozobot. Er zijn demonstraties van Mindstorms, Lego BOOST en Wedo. Robot
GoTo kan een schilderij maken, een iPad gebruiken om een animatiefilmpje te
maken en programmeercode om muziek te maken.
22 november | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 15.00 - 17.00 uur | gratis inloop
lees meer >

Ik en mijn robot: TedX spreker Nick van Breda over de
gevolgen van digitalisering
Nick is 25 jaar, een echte changemaker en inmiddels internationaal TedXspreker.
Hij werkt aan vernieuwend onderwijs en denkt mee over oplossingen voor
wereldvraagstukken o.a. door het organiseren van hackathons. In de lezing 'Ik en
mijn robot' neemt hij je mee in de wereld van robots en de gevolgen van
digitalisering.
22 november | Bibliotheek 's-Hertogenbosch | 19.30 - 20.30 uur | gratis
via kaartverkoop
lees meer >

Tip bij de buren
Lancering platform Bosschemuziekscholen.nl
Vanaf 25 oktober is het vinden van je weg binnen de diverse organisaties voor
muziekeducatie een stuk eenvoudiger. Door de samenwerking van de regionale
Muziekschool ‘s-Hertogenbosch, Muziekles Den Bosch, Jazzwerkplaats, Muzerije

en gemeente staan ze nu allemaal overzichtelijk bij elkaar
op www.bosschemuziekscholen.nl.
lees meer >
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