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Nieuwe directeur BiEB

Nieuw op Pressreader
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Samenwerking BiEB en
Jureka

Agenda

De BiEB gaat een samenwerking aan

4 april - Walk en Talk

met Jureka. Jureka geeft elke zaterdag

4 april - Discutabele films: Her

juridische spreekuren in de bibliotheek,

4 april - Arita Baaijens:

maar met het ondertekenen van de

Zoektocht naar het Paradijs

samenwerkingsovereenkomst op

7 april - Workshop

zaterdag 2 april komen de BiEB en

Temperamentenleer (deel 1)

Jureka overeen dit voor langere tijd te

9 april - Tuinmaand:

blijven doen én aanvullende activiteiten

Peulvruchten

te organiseren.

9 april - Archtectenspreekuur

Wekelijks inloopspreekuur

11 april - Spreekuur

Iedereen die wel wat juridische

Ondernemersklankbord

ondersteuning kan gebruiken kan bij het

12 april - Oefenavond Groot

spreekuur terecht. Of het nu gaat om

Bosch Dictee

arbeidsrecht, bestuursrecht, contract- en

14 april - Workshop

aansprakelijkheidsrecht, huurrecht,

Temperamentenleer (deel 2)

ondernemingsrecht of personen- en
familierecht, alle vragen zijn welkom.
Samen met de juristen wordt bekeken
welke mogelijkheden iemand heeft bij

Terugkerende
activiteiten

hun juridisch vraagstuk en wordt er een
strategie bepaald. De spreekuren zijn

di en woe - Spreekuur Taalhuis

gratis en men kan gewoon binnen

woe en vr - Voorlezen

komen lopen (niet op afspraak).

zat - Juridisch spreekuur

Lezing Jureka

ma - Schrijfwerkplaats

Op dinsdag 19 april geeft Jureka een
lezing over ontslag en transitievergoeding. De lezing belicht dit
onderwerp van zowel de kant van de
werknemer als de werkgever. Voor
beide partijen erg interessant. Houd de
volgende nieuwsbrief in de gaten voor
meer informatie!

Kik is op Mik Speurtocht en App
Kik is op Mik is een prachtig eerste kijk- en leesboek met een serieuze knipoog
naar de schilderijen van Jeroen Bosch. De illustraties zijn gebaseerd op figuren
uit schilderijen van Jeroen Bosch. Het is spannend en ontroerend en het groeit
met je mee van makkelijk naar moeilijk, van een eenvoudige kijkplaat tot een
echt leesverhaal. Deel 2 van het boek is uit en is beschikbaar als app.
Speurtocht
Tot en met 16 april kun je meedoen aan de Kik is op Mik speurtocht in
stadsBiEB Rosmalen. Je begint bij de put en zoekt de grote platen uit het boek
Kik is op Mik. Zo beleef je dezelfde avonturen als Kik en Mik. Uit alle deelnemers

worden een aantal winnaars geloot voor een gezellige picknick die op 20 april
plaatsvindt.
De Picknick van Kik en Mik (App)
De picknick van Kik en Mik is het vervolg op het leesboek Kik is op Mik en bevat
nog meer speelse verwijzingen naar de schilderijen van Jeroen Bosch en zijn
tijdgenoten. Zo wordt leren lezen een feestelijk avontuur! Je kunt de App
downloaden in de App- en in Google Play store voor telefoon en tablet.
lees meer >

Oefenavond Grôôt Bosch Dictee
Het Bossche dialect zit vol humor, maar écht Bosch kwekken is best lastig. En
als je het kunt spreken betekent dat niet dat je ook meteen Bosch kunt schrijven.
Op 20 april vindt het jaarlijks Grôôt Bosch Dictee plaats. Om alvast in de
stemming te komen gaan we vanavond oefenen met het Bossche dialect. Lijkt
het je leuk om meer te weten over het schrijven van de Bossche taal, doe dan
mee!
12 april | stadsBiEB Centrum | 20.00 - 22.00 uur | gratis, aanmelden
viaaanmelden@bibliotheekdenbosch.nl
lees meer >

Workshop Temperamentenleer
Tweedelige workshop door Kennismaker Kaat de Waele
De temperamentenleer is een instrument dat gebruikt wordt om de
persoonlijkheid van een individu te analyseren. Vanuit de natuurgeneeskunde
hangt de persoonlijkheid van iemand samen met mogelijke fysieke kwalen.
Lichaam en geest zijn immers een. Hippocrates, ging uit van vier
persoonlijkheidstypen in zijn behandeling van de zieke (en niet van de ziekte!).
Deze visie biedt een handig instrument om meer inzicht in jezelf en anderen te
krijgen.
Gedurende twee avonden maak je kennis met deze temperamentenleer. Naast
zelfkennis kan deze visie je ook heel wat bieden op vlak van preventieve
gezondheidszorg en gaan we daarnaast ook bij onszelf kijken welke elementen
we terugvinden.
7 en 14 april | stadsBiEB Centrum | 20.00 -22.00 uur | gratis, aanmelden
viaaanmelden@bibliotheekdenbosch.nl
lees meer >

Emiel Bootsma presenteert gedichtenbundel
Stadsdichter Emiel Bootsma presenteert zijn dichtbundel Vijftig.
Het is een speels gerangschikte mix van plezierdichten, overpeinzingen,
gevoeligheden en grappen. Soms scherp, maar nooit kwetsend, en geregeld tot
nadenken stemmend. Op die manier is het een boekje geworden met voor elk wat
wils. De titel van de bundel slaat overigens niet alleen op het aantal gedichten in de
bundel, maar ook op de auteur zelf. Emiel Bootsma hoopt later dit jaar namelijk
vijftig te worden.
16 april | stadsBiEB Centrum | 12.00 - 13.00 uur | gratis
lees meer >

Alles over peulvruchten
Tuinmaand: Peulvruchten
2016 werd door de VN uitgeroepen tot het jaar van de Peulvrucht. En daar zijn
meer dan genoeg redenen voor! Wist je dat peulvruchten een prima
vleesvervanger zijn? En dat we ze hier in Nederland kunnen telen? Ook spelen
peulvruchten een belangrijke rol in de bestrijding van armoede op de wereld.
Alles over peulvruchten kom je deze middag te weten!
9 april | stadsBiEB Rosmalen | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Tuinadvies
Tuinmaand: Tuinadvies
Wil je je tuin veranderen, maar weet je niet hoe? Christel Goossens Tuindesign
biedt gratis advies over een tuinontwerp, beplantingsplan en de aanleg of
onderhoud van uw tuin. Als tuinontwerpster probeert zij mensen te helpen hun
ideeën en wensen voor de tuin te vertalen in een uniek tuinontwerp. Van tevoren
wel even aanmelden zodat Christel je van goed advies kan voorzien.
16 april | stadsBiEB Rosmalen | 13.00 - 17.00 uur | gratis, aanmelden
viainfo@christelgoossens.nl

lees meer >

Bloemenproeverij
Tuinmaand: Bloemenproeverij
De lente komt eraan! Overal steken de bloemetjes al weer hun kopje boven de
grond uit. Mooi, maar ook lekker!
Misschien heeft u er al wel eens van gehoord: eetbare bloemen. Bloemen zijn
als ingrediënt op zeer veel manieren toepasbaar. Als decoratie op een gerecht,
in de salade maar ook als limonade, gelei, likeur, snoepgoed of zelfs als
kappertjes.
Laat je inspireren door Geertje Jansen van Wandeloogst en doe mee met een
bloemenproeverij.

23 april | stadsBiEB Rosmalen | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

Schuif ‘Aan tafel bij Jeroen’ in Theater aan de
Parade
In het kader van het JB500-jaar brengt Appèl samen met Theater aan de Parade
een nieuw concept: ‘Aan tafel bij Jeroen’. Iedereen is tussen 10.00 en 20.30 uur
welkom om een hapje te komen eten in het theatercafé. Van een ‘Broodje Pulled
Pork’ en ‘Jeroen is de kluts kwijt’ tijdens de lunch, tot een ‘Jheronimus Beef
Burger’ of een ‘Bossche Vispot’ als diner. Vertel ons welk gerecht van de kaart jij
graag komt eten en maak kans op een dinertje voor twee. Stuur je voorkeur
naarinfo@theateraandeparade.nl o.v.v. naam en adresgegevens en wie weet zit
jij straks ‘Aan tafel bij Jeroen’. Het menu staat op theateraandeparade.nl.
Reserveren kan via jeroen@theateraandeparade.nl of telefonisch via 073 – 6809
943.
lees meer >
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