Stem op Babel Bibliotheek Vught
Bibliotheek Vught beste bieb van NL?!
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Stem op Bibliotheek Vught als beste bibliotheek van NL!
Bibliotheekblad, het vakblad voor mensen die werkzaam zijn in de
bibliotheekwereld schrijft jaarlijks een wedstrijd uit voor de Beste Bieb
van Nederland! En Babel Bibliotheek Vught is in de running om de
beste bibliotheek van Nederland te worden! De winnaar wordt bepaald
door een deskundige jury en door stemmen van het publiek. Dus we

hebben jouw hulp nodig! Stem op Babel Bibliotheek Vught!

Hoe kun je stemmen?
Gedurende de gehele maand maart kan iedereen zijn of haar stem
uitbrengen op Bibliotheek Vught via www.bestebieb.nl. Wil je weten
waarom je op Bibliotheek Vught moet stemmen? Kijk dan dit filmpje!
lees meer >

Fullservice Bibliotheek Rosmalen
Vanaf vrijdag 1 maart breidt Babel Bibliotheek Rosmalen haar service
uit naar fullservice. Dit betekent dat er altijd iemand is om je te
helpen. Voorheen was er van 10.00 - 13.30 uur zelfservice waarbij je
alleen boeken kon lenen en inleveren. De openingstijden blijven gelijk.
Van maandag t/m zaterdag van 10.00 - 18.00 uur zijn we je graag
van dienst.
lees meer >

Joris van Casteren te gast bij WimBoekToe
Soms denk je iets in de pocket te hebben, wat later toch anders blijkt.
Wegens een dubbele boeking is Peter Buwalda helaas niet te gast bij
Wim Daniëls. Maar niet getreurd, er zijn andere topgasten waar we
een mooie avond mee gaan hebben. Hanneke Hendrix schrijft
hoorspelen, columns (voor tijdschrift &C) en 'Aswoensdag' is haar
derde roman. Het gaat over mantelzorg voor een dementerende
moeder met wie ze lange tijd een slechte relatie had, maar ook over
ivf en kinderloosheid 'een ongeoorloofd verdriet'.

De tweede gast van Daniëls is Judith Maassen. Haar boek ' Het
nabestaan van Anna Portier' ligt vers in de winkels. 'Het nabestaan
van Anna Portier' is afwisselend ontroerend, hard en droogkomisch. In
korte zinnen met veel zeggingskracht vertelt Judith Maassen over
waarom een schildpad geen goede hond is, over rouw en over het
sterven van je eigen, hoogstpersoonlijke dood.
De afsluiter van de avond is Joris van Casteren. Hij schreef het boek
'Moeders lichaam, het opzienbarende verhaal van Piet van der Molen
die zijn overleden moeder 2,5 jaar lang verborgen hield. Joris van

Casteren raakte gefascineerd door dit voorval en zocht Piet op. Het
boek verscheen op 28 februari, beiden waren de avond voorafgaand
te gast bij DWDD.
14 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 20.00 – 22.00 uur | €12,50
lees meer >

KennisBende: Lang leve Rembrandt
Dit jaar is het maar liefst 350 jaar geleden dat de beroemde schilder
Rembrandt stierf. Wie was Rembrandt en wat maakte hem zo
bijzonder? Ralph Dikmans, de bekende Boxtelse striptekenaar én
leerkracht duikt samen met jou in de wereld van Rembrandt van Rijn.
Onder zijn begeleiding oefen je ook de Rembrandt tekenstijl zodat je
een eigen Rembrandt kunt maken. Die kun je vervolgens opsturen
naar het Rijksmuseum voor de zomertentoonstelling 'Lang Leve
Rembrandt’. Wie weet prijkt jouw kunstwerk straks in het
Rijksmuseum in Amsterdam!
16 mrt | Babel Bibliotheek Boxtel | 14.00 – 15.00 uur | 9+ | €5,leden, €7,50 niet-leden
lees meer >

Wereldverteldag
Het Lopende Vuur presenteert een heerlijk vertelfeest met muziek,
koekjes, skype en vééél vertellers! Want op 20 maart wordt
wereldwijd het vertellen van verhalen gevierd van Singapore tot
Johannesburg, van Sydney tot Praag, en natuurlijk ook in Den Bosch:
WorldStorytellingDay!!!
20 mrt | Babel nr. 72 (pand bieb) | 19.00 - 22.00 uur | gratis
lees meer >

Literaire Manifestatie
De 23e editie van de Literaire Manifestatie belooft een waar spektakel
te worden. Op vrijdag 22 maart is het podium voor niemand minder
dan Carolijn Visser, Maxim Februari en Petra Stienen.

Onder leiding van schrijfster en presentatrice Nynke de Jong praten zij
over hun werk en leven.
22 mrt | Theater aan de Parade | 20.00 – 22.00 uur | €16,lees meer >

Boxtelse Boek&Bal
Geniet dit jaar wederom van een feestelijke avond vol muziek,
theater, beeldende kunst en andere verrassingen aan het begin van
de Boekenweek. Boek&Bal biedt een podium aan woordkunstenaars
en talenten uit Boxtel en omgeving. Naast interviews, voordrachten en
signeersessies ook een echte “battle” van de bekendste
DichtSlamRappers.
23 mrt | Podium Boxtel | 20.15 uur | €7,50 (leden) €10,- (niet-leden)
lees meer >

Juridisch spreekuur
Kun je wel wat juridisch advies gebruiken? Iedere zaterdag stellen
juristen van Stichting Jureka hun juridische expertise gratis
beschikbaar bij Babel.
Iedere zaterdag kun je terecht bij het gratis spreekuur van Jureka. Of
je nu een vraag hebt over arbeidsrecht, bestuursrecht, contract- en
aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht of personenen familierecht, alle vragen zijn welkom. In samenwerking met de
afdeling Kennisklik van Tilburg University wordt juridisch advies
toegankelijk gemaakt in zeven verschillende talen.
Iedere zaterdag | Babel nr. 72 (pand bieb) | 10.00 - 13.00 uur | gratis
op afspraak
lees meer >

Workshop Tuinpotten maken
Wie vindt ze niet prachtig: de terracotta tuinpotten? Lijkt het je leuk
om je eigen tuinpotten te ontwerpen en te maken? Bij Babel kan dat.
Op zaterdagmiddag gaan we jouw ideeën omzetten in een product.
23 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 13.30 – 16.00 uur | €30,lees meer >

Help, mijn kind heeft driftbuien
Driftbuien horen helaas bij een opgroeiend kind, maar leuk is anders!
Doodvermoeiend is het vaak. Wat zijn driftbuien nu precies? Hoe kan
je driftbuien minimaliseren? Tijdens deze workshop leer je om te gaan
met de driftbuien van je kind en hoe kan je je kind kalmeren.
23 mrt | Babel Bibliotheek Boxtel | 10.00 - 12.00 uur | €2,50 (leden)
€5,- (niet-leden)
lees meer >

Pubers en Poen
Hoe ga je met jouw puber in gesprek over zakgeld, kleedgeld en
belgeld? Eef van Opdorp, financieel coach en bekend van diverse tvprogramma’s, zorgt voor een boeiende avond waar je met een
gezonde dosis humor, informatie en handige tips krijgt.
27 mrt | Babel nr. 72 (pand bieb) | 20.00 - 21.30 uur | gratis via
kaartverkoop
lees meer >

World Bipolar Day
Het thema voor World Bipolar Day is dit jaar bipolariteit in de
literatuur. Te gast is Tine Quadens, huisarts en auteur van ‘Leven op
de top van een vulkaan’, zij vertelt over haar eigen leven met
bipolariteit. Doe ook mee met de poëzie- en schrijfwedstrijd en win de
Willem Nolenprijs 2019.
28 mrt | Babel nr. 72 (pand bieb) | 20.15 – 22.15 uur | gratis via
kaartverkoop

lees meer >

Workshop Samen weven we de toekomst
Wat maakt de toekomst in je wakker? Hoe wakker jij de toekomst
aan? Het activeren van het toekomstbewustzijn wat in ieder van ons
aanwezig is.
Samen gaan we weven aan de toekomst, met speciale aandacht voor
het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn. Dit alles onder leiding van
Nel Willekens en Loes Vialle, ook bekend van Wakkere Grootmoeders.
14 mrt| Babel nr. 72 (pand bieb)|14:00-16:00uur| gratis via
kaartverkoop
lees meer >
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Klik hier om uw abonnement op deze nieuwsbrief te wijzigen.

