Ontdek het programma van februari bij Babel

Toffe experimenten bij Mad Science
Wetenschap en techniek saai? Niet met Mad Science! Samen met de Mad
Science professor ga je aan de slag met waanzinnig spannende experimenten.
Test bijvoorbeeld de snelheid van een chemische reactie of ontdek hoe glow-inthe-dark werkt. Reserveer snel je plekje, want vol is vol!
13 feb | Babel bibliotheek Berlicum | 15.00 - 16.00 uur | 9-12 jaar | €2,50 (leden)
€5,- (niet leden)
lees meer >

Literaire talkshow WimBoekToe
Het dak gaat er af tijdens deze 10de editie van de literaire talkshow WimBoekToe.
Zoals altijd stelt gastheer Wim Daniëls de groten der aarde- en natuurlijk ook de
nét ietsje minder groten ;)- op het gebied van literatuur voor aan het publiek. In
deze editie ontvangt Daniëls de schrijvers Auke Hulst en Revka Bijl. Het geheel
wordt opgeluisterd met de mooie klanken van Elena Medorenko.
14 feb | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 20.00 - 22.00 uur | €12,50
lees meer >

Carnaval bij Babel

Het mooiste fiske van het jaor komt er weer aon...Carnaval! En dat gaan we
uitgebreid vieren.
Rietkieters lezen voor bij Babel
De vrolijke Rietkieters wonen in een klein huisje dat gemaakt is van riet: de Rietkiet
in Oeteldonk. Olle d'n Oliebollefant woont ook in de Rietkiet. Samen met zijn
vrienden viert hij elk jaar het Oeteldonkse carnaval. Dit jaar gaan Olle en zijn
vriendjes naar de nieuwe Prins van Oeteldonk. En wat er dan gebeurt...
17 feb | Babel nr. 72 (pand bieb) | 13.33 - 14.33 uur | 3 - 9 jaar | gratis
Babels Bontenaovond Leeft!
Om het Oeteldonkse carnaval alvast goed in te luiden is er bij Babel een echt
ouderwets gezellige Bontenaovond. Cv's de Maystro’s en de Mexicane laten zich
van hun beste kant zien en hebben er al veel zin in. Dit alles onder begeleiding van
presentator en plaatjesdraaier Johan.
1 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 21.10 - 01.10 uur | gratis
Babels Oeteldonks Keindervertier
Bij Babel wordt het klein grut van Oeteldonk gezellig en toch een bietje leerzaam
bezig gehouden met allerlei spelletjes. Met een spelletjeskaart een rondje maken
en als beloning een mooi prijsje meenemen is altijd fijn!
2 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | 13.10 - 01.10 uur | gratis
Carnaval leeft bij Babel
Natuurlijk vieren wij ook van zondag t/m dinsdag carnaval en kun je genieten van
een drankje en een dansje bij Babel. Kijk voor de openingstijden op de website.
3 t/m 5 mrt | Babel nr. 74 (pand Muzerije) | tijden op website | gratis
lees meer >

Laat je inspireren door onze KennisMakers
Bewustzijn en ondernemerschap
Annette van Vugt is accountant én ondernemer. Ze deelt haar kennis en ervaring
met betrekking tot bewustzijn en ondernemerschap, om op deze wijze (startende)
ondernemers te helpen het bewustzijn te vinden waardoor ze als persoon en
bedrijf kunnen groeien.
24 feb | Babel nr. 72 (pand bieb) | 14.00 - 16.00 uur | gratis via kaartverkoop
Franz Kafka: zijn literair werk en biografie
Van Franz Kafka (1883-1924) wordt vaak gezegd dat hij met zijn absurdistische
proza de vertolker is geworden van de existentiële angst van de moderne mens.
KennisMaker Guido Robbens maakt duidelijk welke rol het vader-zoonconflict
speelde in het literair werk van de auteur.
28 feb | HEVO Tulpstraat 2-4 Rosmalen | 14.00 - 16.00 uur | gratis
via kaartverkoop

Hulp bij belastingaangifte
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Het zit er weer aan te komen. De belastingaangifte. Niet het leukste werkje en veel
mensen vinden het ingewikkeld om zelf digitaal de belastingaangifte te doen.
Babel gaat je daarom helpen! In maart en april zijn er maatschappelijke
dienstverleners die jou helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Aanmelden
gaat makkelijk. Bel naar 073 – 680 29 00 en maak een afspraak.
1 maart t/m 26 april | Babel nr. 72 (pand bieb) | op afspraak | gratis

Internationale Vrouwendag
Internationale Vrouwendag staat elk jaar 8 maart in het teken van strijdbaarheid en
het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Met het thema Heldinnen
geven we aandacht aan vrouwenthema's op het gebied van emancipatie en
participatie.
8 mrt | Babel bibliotheek Vught | 19.30 - 21.15 uur | gratis via kaartverkoop
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 >

Digitaal advies op maat
Ben je uitgelezen in een bepaald genre of zoek je nieuwe inspiratie? Wil je wel
eens iets anders lezen en ontdekken dan de boekentips van bijvoorbeeld LINDA,
De Wereld Draait Door of NRC boeken?
Onze verhalencoaches weten raad! Vul het formulier in en je ontvangt binnen 5
werkdagen een leesadvies met 2 a 3 titels. Wil je een uitgebreider advies? Maak
dan een afspraak bij een van onze verhalencoaches en ontvang een schriftelijk
advies op maat!
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Babel - 073-6802900
nieuws@babeldenbosch.nl - www.babeldenbosch.nl
Klik hier om uw abonnement op deze nieuwsbrief te wijzigen.

