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Programma SintMichielsgestel
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lees meer >

Human Library: stap in de belevingswereld van een ander
In de Human Library lees je geen boeken, maar mensen. Interessante mensen die
je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Bijvoorbeeld een laaggeletterde, een non
of een militair met PTSS. Klopt wat we denken over mensen op basis van de
buitenkant wel met de werkelijkheid?
7 april | Babel nr. 72 | 13.00 – 17.00 uur | gratis
lees meer >

Masterclass olijfolie met olijfoliesommelier Wilma Van
Grinsven-Padberg
Olijfolie is een van de gezondste en oudste oliën. Maar hoe herken je nu een
goede olijfolie? En een slechte? Hoeveel verschillende soorten bestaan er? En
welke misvattingen bestaan erover? Wat zijn de effecten op je gezondheid?
Olijfoliesommelier Wilma Van Grinsven-Padberg neemt je mee in de wondere
wereld van olijfolie en toont hoe je een goede olijfolie kiest, welke olie past bij welk
gerecht, wat de specifieke eigenschappen en smaken zijn en zoveel meer,
aangevuld met enkele heerlijke recepten.
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11 april | Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 20.00 - 21.30 uur | €10,- (leden)
€12,50 (niet-leden)
lees meer >

Laatste keer WimBoekToe
Op donderdag 11 april kun je Wim Daniëls nog één keer ontmoeten in zijn rol als
gastheer tijdens WimBoekToe. Vanaf het najaar wordt de succesvolle talkshow
voortgezet, maar in een iets andere opzet, onder een andere naam en met een
andere gastheer.
Deze laatste editie zijn niemand minder dan Vrouwkje Tuinman en Jan van
Mersbergen te gast. Vrouwkje Tuinman is een Nederlandse dichteres,
romanschrijfster, journaliste en columniste met haar wortels in Den Bosch. Ze
debuteerde in september 2004 met de dichtbundel Vitrine. Na de dood van haar
geliefde, auteur F. Starik, kwam ze op zijn computer verschillende werken tegen.
Deze heeft ze geredigeerd en aan elkaar gemonteerd. Daaruit kwam het boek
Klaar. Een persoonlijk verhaal over zijn dementerende moeder en over zichzelf
nadat hij een hartinfarct heeft gekregen.
Jan van Mersbergen is de tweede gast op deze avond. Eind maart verscheen zijn
negende roman: De onverwachte rijkdom van Altena. Met deze nieuwe roman
slaat Jan van Mersbergen een verrassende weg in. De onverwachte rijkdom van
Altena laat zien dat delen pas zin heeft als iedereen ervan profiteert. Een
intrigerend verhaal over afgunst en solidariteit onder de uitgestrekte hemel van de
Nederlandse polder.
11 april | Babel nr. 74 | 20.00 – 22.00 uur | €12,50
lees meer >

Relax Kids
Wil jij dat jouw kind zich wat beter leert te ontspannen? Relax Kids is een methode
om ‘het volle hoofd’ leeg te maken, beter te slapen, beter te concentreren en een
positiever zelfbeeld te ontwikkelen.
Orthopedagoog en Relax Kids coach Jasmijn Kuijten van De Witte Vlinder in Vught
geeft je meer informatie over de Relax Kids training én je krijgt als ouder een
aantal handvatten en technieken om je kind te leren ontspannen.
13 april | Bibliotheek Boxtel | 10.30 – 12.00 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Smartlife
Digitale technologie…we willen en kunnen niet meer zonder. Maar voor veel
ouders zijn ruzies over schermtijd en devices een deprimerend deel van het
gezinsleven. Tijd voor wat tips en tricks omtrent digitale technologie in combinatie
met je kind
16 april | Bibliotheek Rosmalen | 20.00 – 21.30 uur | gratis via kaartverkoop
lees meer >

Aan Tafel met WomenInc
WomenInc streeft naar het verstevigen van de positie van vrouwen op diverse
maatschappelijke terreinen. Daartoe organiseert ze Aan Tafel gesprekken om
samen in gesprek te gaan over vragen die voor jou en anderen spelen.
Laagdrempelig en in een kleine setting, speciaal voor vrouwen. Om elkaar te
versterken en inspireren, elkaar te zien en horen, om het eens over iets anders te
hebben. Altijd verrassend, altijd inspirerend.
Doe je mee? Op 17 april staan er weer 2 tafels gepland. Meld je aan via
WomenInc.nl en sluit je aan bij een Aan Tafel gesprek. Leuk je dan te ontmoeten!
17 april | Babel nr. 72 | 10.00 – 12.00 uur | aanmelden
lees meer >

Grôôt Bosch Dictee
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Bende Bosschenaor of wilde dè écht zijn? Dan móete gewôôn meedoen mee ’t
Grôôt Bosch Dictee! Ok veur beginners! Oefen het Bossche dialect met een
Bossche Pubquiz en win leuke prijzen! Meld je aan via n.marresdb@gmail.com of
aan de balie van het Kringhuis, Parade 12 ‘s-Hertogenbosch
17 april | Babel nr. 72 | 20.00 uur | gratis

Jaap Robben naar Bibliotheek Berlicum!
Jaap Robben wordt geïnterviewd door Willem Geurts en gaat in gesprek met
bezoekers. Jaap Robben (1984) is schrijver/dichter en theatermaker en
afgestudeerd aan de Koningstheater Academie. Hij begon met schrijven van
poëzie en was stadsdichter van Nijmegen. Robben schrijft nu zowel gedichten,
prentenboeken en romans alsook teksten voor theater.
Zijn eerste roman 'Birk' werd in 2012 goed ontvangen en won diverse prijzen. In
september 2018 verscheen 'Zomervacht' dat werd gekozen tot DWDD Boek van
de Maand.
9 mei | Bibliotheek Berlicum | 20.00 – 22.00 uur | €7,50 (leden) €10,- (nietleden)
lees meer >

Ben jij een KennisMaker?
Babel is op zoek naar KennisMakers. KennisMakers zijn personen die veel weten
over een bepaald onderwerp en dat willen delen. En dat kan van alles zijn.
Bijvoorbeeld techniek, natuur, belastingen of creativiteit. Hoe je die kennis wilt
delen is aan jou. Je bepaalt namelijk zelf wat en hoe je dit wilt gaan doen. Samen
met een medewerker van Babel gaan we kijken hoe we dat kunnen organiseren.
Lijkt het je leuk om jouw kennis te delen? Stuur ons dan een bericht
via kennismakers@babeldenbosch.nl en we gaan samen aan de slag!
lees meer >

Win vrijkaartjes voor het Peuterfestijn!
Oog in oog staan met jouw favoriete tv-held? Het is de droom van elk kind! En heel
soms kan zo’n lang gekoesterde wens zomaar uitkomen. Zoals bij het
Peuterfestijn! Ontmoet de ondernemende Dora, avontuurlijke Thomas de Trein en
stoere Paw Patrol. Je ontmoet àl je helden! En wat al helemaal mooi is. We mogen
2x4 kaartjes weggeven voor de middagvoorstelling om 13.30 uur in het Theater
aan de Parade! Wil jij de kaartjes winnen? Vertel dan welke held je graag wilt
ontmoeten (Dora, Thomas de trein of Paw Patrol) en waarom!
Stuur je antwoord naar info@theateraandeparade.nl en vergeet niet je naam en
leeftijd te vermelden. Veel plezier!
22 april | Theater a/d Parade | 13.30 uur
lees meer >

.
Babel - 073-6802900
nieuws@babeldenbosch.nl - www.babeldenbosch.nl
Klik hier om uw abonnement op deze nieuwsbrief te wijzigen.
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