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Laatste kans

Jaarthema
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Maand van de geschiedenis

Agenda

Oktober is de maand van de geschiedenis
12 okt - Philips-meisje van

bij de BiEB met een bomvolle agenda!

Kamp Vught
12, 18 okt: Philips-meisje van Kamp

12 okt - Spaanse tafel

Vught

13 okt - Opa's & oma's lezen

In juni 1943 wordt de Joodse tiener Gerda

voor

Nothmann gevangengezet in het

13 okt - Anne-Gine Goemans

concentratiekamp Vught. Sanne van Heijst

15 okt - Beam it up

vertelt aan de hand van Gerda's memoires

15 okt - Oma in de kast

hoe electronicabedrijf Phillips haar redding

16 okt - Elisabeth Leijnse

bleek te zijn.

18 okt - Philips-meisje van

16 okt: Cécile en Elsa

Kamp Vught

Elisabeth Leijnse vertelt het boeiende

19 okt - De kracht van positief

levensverhaal van de zussen freul

denken
-

20 okt - Delen doe je zo

1944) en haar zuster Elsa (1868-1939).
29 okt:Linie van 's-Hertogenbosch
lezing mét fietstocht over hoe Frederik
Hendrik 's-Hertogenbosch veroverde op

Terugkerende
activiteiten

de Spanjaarden.
31 okt:Dansen met de vijand

Wekelijks

Wanneer de nationaalsocialisten aan de

ma - Schrijfwerkplaats

macht komen, komt de tante van auteur

di en woe - Spreekuur Taalhuis

Paul Glaser terecht in verschillende

woe - Spreektaal

concentratiekampen. Maar tante Roosje

woe en vr - Voorlezen

overleeft zelfs Auschwitz...

zat - Juridisch spreekuur

1 nov: Een woord een woord
Libris geschiedenis literatuurprijs winnaar

Even weken

Frank Westerman test de kracht van het

za - Architecten spreekuur

vrije woord onder het gewicht van de
actuele aanslagen sinds Charlie Hebdo.
Wat vermag het woord tegen de kogel?
lees meer >

De kracht van positief denken
Kennismaker René van Dijk is natuurgeneeskundig / energetisch therapeut en
vertelt over hoe jouw gedachten bepalend zijn voor je gezondheid en eigen
werkelijkheid.

19 oktober | stadsBiEB Centrum | 20.00 - 22.00 uur | gratis, aanmelden
viaaanmelden@bibliotheekdenbosch.nl
lees meer >

Delen doe je zo
Martine Zeijlstra en Robert Visscher - deelgoeroes én auteurs van het boek
'Delen doe je zo; de deeleconomie in de praktijk' - houden een inspirerend
verhaal over vrolijk besparen, eerlijk delen, kritisch kiezen en rijk leven met
weinig. In het kader van het jaarthema Wat delen we met elkaar?

20 oktober | stadsBiEB Centrum | 20.00 – 22.00 uur | € ,- (leden) - € 0,- (nietleden)
lees meer >

Boekhandel Heinen | Boekpresentatie Bisschop de
Korte
Bisschop mgr. Gerard de Korte presenteert zijn nieuwste boek 'Loslaten en
Thuiskomen'. Voor het eerst zal hij in het openbaar ingaan op zijn toekomstvisie
voor het bisdom Den Bosch.

14 oktober | Grote Kerk, Kerkstraat 20 | aanvang 16.00 uur | gratis
lees meer >
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