Esther Boek, Groot Bosch Dictee en
Kirtika van Hunen
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Regel je BiEB-zaken met de
BiEB Wise App
Gemakkelijk zelf je boeken verlengen en
reserveren met je smartphone of tablet? Er is
een bibliotheek-app die dit heel makkelijk
maakt: de Bibliotheek Wise App!
lees meer >

Voorleeshond Soul

Agenda
6 april
China & Brabant:
Handelsbroeders?
7 april
Media Ukkie Dagen
8 april
Mahjong demonstratie
Voorleeshond

Vind jij voorlezen moeilijk of spannend? Kom

Dr. Woei-Lien Chong over

dan voorlezen aan voorleeshond Soul. Zij

Chinese filosofie

vindt het altijd fijn als je voorleest of plaatjes
laat zien en luistert heel braaf naar je! Zo
wordt hardop lezen veel leuker!
lees meer >

9 april
Chinese middag
12 april
Lulu Wang over NL Wo ai
ni
Bossche onderwijs

BabyBiEB

innovatielab

Een gezellig moment voor jou en je baby

15 april

waarbij we gaan ontdekken, spelen,

Chinese middag

voelen, praten en zingen. Vol met

19 april

bruikbare tips, de mooiste babyboekjes en

Spaanse Tafel

leuke activiteiten.

Grôôt Bosch Dictee

lees meer >

Test je kennis van het
Bossche dialect

Terugkerende
Activiteiten

Het Bossche dialect is een mooie taal,
maar probeer het maar eens op te

Wekelijks

schrijven. Dat blijkt een stuk lastiger. Doe

Schrijfwerkplaats

mee met het Grôôt Bosch Dictee en test je

Taalhuis inloopspreekuur

kennis van het Bossche dialect!

Spreektaal
Voorlezen

19 april
lees meer >

Juridisch spreekuur
Klik & Tik

Tweewekelijks
Architecten spreekuur
Proefje van de Maand
Babybieb

Maandelijks
Walk&Talk
Spreekuur
Ondernemersklankbord

Leven tussen twee culturen
Wat gebeurt er als je in Nederland komt wonen en je in aanraking komt met de
Nederlandse cultuur? In een interactieve lezing vertelt Kirtika van Hunen, auteur
van het boek Dutch-ess from the Himalayas, hoe het haar verging.

20 april
lees meer >

Esther Boek over 'Geen kind meer'
Auteur Esther Boek geeft een interactieve lezing over haar boek Geen kind
meer dat in maart is verschenen. Geen kind meer is een psychologische thriller,
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Esther Boek over haar zoon die
beschuldigd wordt van verkrachting.

11 april
lees meer >
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