Stand Up Prof, Susan Brinkmann en Boekenproeverij
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch 6 december 2017
Terugkerende activiteiten
Wekelijks
Schrijfwerkplaats
Voorlezen
Klik en Tik
Jureka
Voorleeshond
Spreektaal

Agenda
10 dec - Schrijfmarathon
Amnesty International
11 dec - Tekenen met
kleurpotloden
12 dec - Ipad café
13 dec - De donut economie
16 dec - Snertwandeling
Social Design

Tweewekelijks
Babybieb
Architecten Spreekuur

16 dec - Kerstconcert
18 dec - Boekenproeverij
21 dec - Stand Up Prof:
Design Documentaries

Maandelijks
Spreekuur Ondernemersklankbord
Walk en Talk
Proefje v/d maand

23 dec - Boekenmarkt

Openingstijden feestdagen
Tijdens de feestdagen zijn er wat veranderingen in de openingstijden.

24 december: StadsBiEB Centrum open tot 16.00 uur. Andere vestigingen
zijn gesloten.
25 december: Alle vestigingen gesloten.
26 december: Alle vestigingen gesloten.
31 december: Stadsbieb Centrum open tot 16.00 uur. Andere vestigingen zijn
gesloten.
1 januari: Alle vestigingen gesloten.

Jeugd nieuws
Voorlezen Boxtel
Elke vrijdagochtend is er in Bibliotheek Boxtel een voorleesmomentje voor kids
tot vier jaar. Kom langs want tussen 10.15 en 10.45 uur kun je luisteren naar
een leuk verhaal!

Proefje van de maand
Het proefje van de maand waar kinderen kennismaken met wetenschap gaat
volgend jaar door onder de naam Mad Science! Vind je het leuk om proefjes te
doen? Meld je dan snel aan via de website!

Amnesty International Schrijfmarathon
Op 10 december – de Internationale Dag van de Mensenrechten – schrijven
honderdduizenden mensen wereldwijd brieven. Voor mensen die onrecht is
aangedaan, gevangenzitten, gemarteld zijn of worden bedreigd. Schrijf mee in
de Bibliotheek want elke brief telt!

10 dec | stadsBiEB Centrum | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Tekenen met kleurpotloden
Met kleurpotloden kun je levensecht tekenen en dat bewijst Susan Brinkmann
met haar eigen werken. Ze licht diverse eenvoudige technieken toe en vertelt
over diverse soorten materialen. Koop hier je kaarten.

11 dec | stadsBiEB Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur
lees meer >

Ipad café
Wil je meer weten over het gebruik van je tablet? Kom dan langs bij het Ipad
café. Welzijn Vught geeft samen met de BiEB tips en tricks die zorgen dat je
meer uit je tablet kan halen!

12 dec | Bibliotheek Vught | 13.00 -14.15 uur | gratis, aanmelden
via vhd@welzijnvught.nl of bel met Ancke Sikkers op nummer 073-656 53 50
lees meer >

De donut-economie
Twee lijsttrekkers reageren op Kate Raworth's ideeën over de zogenaamde
donut-economie. De economie van de toekomst die zorgt voor economische
groei binnen grenzen die onze planeet aankan. Luister naar Pieter-Paul Slikker
(PvdA) en Mike van der Geld (D66).

13 dec | RUW in stadsBiEB centrum | 19.30 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

Kerstconcert
De gezelligste tijd van het jaar is aangebroken en daarbij hoort natuurlijk muziek.
Kom luisteren naar kerstliederen gezongen door het Jeroen Bosch koor.

16 dec | stadsBiEB Centrum | 16.30 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Boekenproeverij
Welke boeken komen vers van de pers en welke auteur is op dit moment hot?
Onze verhalencoaches praten je bij over de nieuwste boeken en laten je
kennismaken met auteurs die je nog niet kent maar wel steengoed zijn!
Haal hier je gratis kaarten.

18 dec | stadsBiEB Centrum | 10.30 - 11.30 uur | gratis, aanmelden
lees meer >

Stand Up Prof: Design Documentaries
December is designmaand bij de BiEB en wij hebben Dr. Bas Raijmakers weten
te strikken om te komen vertellen over Design Documentaries. Een methode
waarbij beelden het verhaal vertellen van de opdrachtgevers en het design
proces veel sneller en efficiënter wordt. Koop hier je kaarten.

21 dec | stadsBiEB Centrum | 20.15 - 21.45 uur
lees meer >

Boekenmarkt
Het is december en dat betekent gezelligheid, samenzijn en lekker eten. Maar
ook kou. En wat is het dan heerlijk om thuis lekker behaaglijk op de bank te
zitten met een kop warme chocolademelk en een goed boek. Die boeken scoor
je voor een klein prijsje bij de BiEB tijdens de boekenmarkt! Kom langs en
snuffel lekker rond.

23 dec - 7 jan | bibliotheken Den Bosch, Rosmalen, Vught en Sint-Michielsgestel
| tijdens openingstijden
lees meer >

Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch - 073-6802900
nieuws@bibliotheekdenbosch.nl - www.bibliotheekdenbosch.nl

