Kom jij zomerklooien in de bieb?
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Welke biebpunten zijn gesloten in de zomer?
Van 7 juli t/m 19 augustus zijn de volgende biebpunten gesloten. Vanaf
maandag 20 augustus staan we weer voor je klaar.

Biebpunt Noord: Wijkplein Het Centrum, Ploossche Hof 85
Biebpunt Maaspoort: SSC De Schans, Troelstradreef 160
Biebpunt Engelen: Engelenburcht, Heuvel 18
Biebpunt Empel: Sociaal-Cultureel Centrum D’n As, Asmunt 3

Kom Zomerklooien bij de bieb
Boeken lezen? Bij de bieb kan je ze nu ook DOEN! Knoop stropdassen,
verzamel krioelende kevers en maak een glow in the dark drilpudding tijdens
Zomerklooien… Je komt er zelf niet op, maar de bieb doet het!
Kom in de vakantie naar de Bibliotheek en doe mee met het Klooien met
kinderboeken lees- en doe- programma. Zoek boeken uit onze speciale klooicollectie die je lekker aan het klooien zetten, thuis, op vakantie of in de bieb! Je
leert er een boel van maar het is vooral heel leuk, en het kan samen of alleen.
Voor elke activiteit verdien je een sticker voor jouw stempelkaart.
lees meer >

Win een waardecheque van €150,Je zult het vast wel gehoord hebben. De Bibliotheek Sint-Michielsgestel, Bint
Welzijn en De Huif verhuizen begin 2019 naar het gemeentehuis. Samen met
de gemeente Sint-Michielsgestel ontstaat zo een uitgebreid aanbod van
diensten en activiteiten op één locatie. We noemen dat een Multi Functionele
Accommodatie (MFA).
Verzin jij de naam van de Multi Functionele Accommodatie?
Omdat verschillende organisaties in het gemeentehuis samenkomen mag er
een naam worden bedacht. Want zo’n mooie plek in ons dorp verdient een
goede titel. En dat kun jij bepalen! Bedenk een goede naam die past bij het
sociaal-culturele hart van Sint-Michielsgestel.
Win een waardecheque t.w.v. €150,Stuur je inzending vóór 1 september 2018 naar prijsvraag@sintmichielsgestel.nlen misschien win jij de waardecheque wel! Per e-mailadres
mogen maximaal vijf namen worden ingestuurd. Een deskundige jury buigt
zich over de inzendingen en kiest de winnende naam. De winnaar wordt eind
september bekend gemaakt in de krant De Brug. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. Succes!

Zomervoorlezen
Wat is er nu fijner dan voorgelezen worden in de openlucht? Deze zomer komt
de BiEB voorlezen op verschillende locaties in Boxtel, Den Bosch, Rosmalen,
Sint-Michielsgestel, Vught en Berlicum. Kom jij luisteren naar een mooi zomers
verhaal? Kijk voor locaties en tijden op de website!

lees meer >

Laat je voorlezen tijdens VerhaalTijd
Het is weer tijd voor een mooi verhaal! In VerhaalTijd wordt elke eerste vrijdag
van de maand een leuk verhaal voorgelezen aan volwassenen in alle
vestigingen van de bieb. Kom langs en verlies jezelf in een andere wereld.

6 juli | alle vestigingen | 11.00 - 12.00 uur | gratis
Lijkt het je leuk om zelf aan anderen voor te lezen meld je dan aan als vrijwilliger
voor VerhaalTijd Vught via h.vanlamoen@bibliotheekdenbosch.nl. We nemen
snel contact met je op!
lees meer >

Ikbenbosch – interactieve expositie met
portretten van Bosschenaren
IkBenBosch is een initiatief van fotograaf Marieke Viergever en Jeroen
Konings (van het Bossche theatergezelschap Studio Gebroed). Vanuit hun
nieuwsgierigheid naar De Bosschenaar anno nu maken zij sinds 2016
portretten in woord en beeld van Bosschenaren gemaakt op een bijzondere
locatie. In augustus kun je op het nieuwe interactieve IkBenBosch-meubel in
de bieb zelf navigeren langs de portretten. Eerder was de installatie al te
zien in het JBZ, de Boulevard en de Verkadefabriek.

Maand augustus | Bibliotheek ’s-Hertogenbosch | tijdens openingstijden |
gratis

Geheugenproblemen of dementie in je omgeving?
De Geheugenbibliotheek!
In de Geheugenbibliotheek in DePetrus (Vught) vind je mooie verhalen om
samen herinneringen op te halen of meer te weten te komen over de ziekte.
Op dinsdag en vrijdag zijn er vrijwilligers aanwezig met kennis over dit thema die
je tevens een luisterend oor kunnen bieden.
lees meer >

Cursus Digisterker Boxtel
Aangifte doen bij de Belastingdienst of een verhuizing doorgeven aan de
gemeente. Steeds meer diensten moeten via het internet geregeld worden,
waarvoor vaak een DigiD nodig is. In de gratis cursus Digisterker leer je hoe je
zaken met de overheid via internet snel en makkelijk kunnen regelen. In
september start een nieuwe cursus in Bibliotheek Boxtel. Meld je aan
via h.vanlamoen@bibliotheekdenbosch.nl.

Luisteren in je leunstoel
Vrijwilligers gezocht voor Luisteren in je leunstoel
Woonzorgcentrum Nieuwehagen zoekt nieuwe vrijwilligers die het
voorleesteam komen versterken: mensen die affiniteit hebben met (licht
dementerende) ouderen en een flexibele instelling, die in een klein team
gezamenlijk de activiteit willen uitvoeren. Het voorlezen vindt twee-wekelijks
plaats op donderdagmorgen.

In samenwerking met de bibliotheek wordt er in diverse zorginstellingen in

Den Bosch onder de noemer Luisteren in je leunstoel voorgelezen aan
(dementerende) ouderen. Voor deze ouderen biedt voorlezen een fijn
ontspannen moment in hun dagbesteding.

Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur dan een e-mail
naar patricia.deweerd@brabantzorg.eu

Dichter op de koffie: Voor 65+ ers met zin in taal
Ben je een liefhebber van poëzie en heb je er wel eens over nagedacht om zelf
gedichten te schrijven? In september start Dichter op de Koffie, waarbij je onder het
genot van een kop koffie of thee samen gedichten kunt lezen, bespreken én zelf
schrijven. Meer informatie en aanmelden kan bij Gretha Goettsch: tel 073 – 644 66
80 of stuur een e-mail naar gmgoettsch@gmail.com

Dinsdags van 25 september t/m 18 december 2018 | 13.30 – 16.00 uur | SCC In de
Roos | 25 euro
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