Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch
Nieuwsbrief Bibliotheek 's-Hertogenbosch - 9 juni 2016
De VakantieBieb is er weer!

Agenda

De vakantieBieb is het zomercadeau van
de Bibliotheek en is 'open' van 1 juni t/m

10 juni: Koen Konijn

31 augustus 2016.

18 juni: Mariejella van

Sinds begin juni staan er 30 jeugdtitels in

Dommelen

de vakantieBieb-app en op 1 juli komen

18 juni: Architecten spreekuur

hier nog 30 volwassen titels bij.

18 juni: Voorlezen in het

Of u nu op vakantie gaat of thuis blijft, in

Spaans

de vakantieBieb-app vindt u altijd leuke e-

21 juni: Tegenlicht Meet Up

books voor het hele gezin.

22 juni: Spaanse Tafel
24 juni: Mosselvogel

Download de gratis app nu op tablet of
mobiel.
lees meer >

Terugkerende
activiteiten
di en woe -Spreekuur Taalhuis
woe en vr - Voorlezen
zat - Juridisch spreekuur
ma - Schrijfwerkplaats

Mariejella van Dommelen schildert 'live'
In stadsBiEB Rosmalen vindt nog tot eind juni de expositie van kunstenares
Mariejella van Dommelen plaats. De reizen naar Thailand, het prachtige
kleurenpalet en de positieve invloed daarvan vormen de inspiratie voor haar
schilderkunst.
Op zaterdag 18 juni schildert Mariejella live in stadsBiEB Rosmalen. Daarbij
vertelt ze tijdens een rondleiding meer over de achtergrond van haar werken.

Aanmelden voor één van de rondleidingen kan via een formulier aan de balie
van stadsBiEB Rosmalen.

zaterdag 18 juni | stadsBiEB Rosmalen | rondleidingen om 11.00, 12.00 en 13.00
uur | gratis
lees meer >

Cashless betalen
Sinds kort kunt u niet meer met contant geld betalen bij de balie van de
stadsBiEBs. Als u iets wilt afrekenen dan kan dat door het gebruik van uw
pinpas of via uw bibliotheekpas. De bibliotheekpas kunt u opladen via Ideal en
de betaalautomaat in de stadsBiEBs.
lees meer >

Mijn Bibliotheek
Ontvangt u uw informatie van de bieb per post en wilt u dat liever digitaal willen ontvangen? U kunt dat
eenvoudig aanpassen via 'Mijn Bibliotheek' op onze website. Hierin kunt u instellingen veranderen die
betrekking hebben op uw account. Via Mijn bibliotheek kunt u niet alleen uw voorkeuren aangeven voor het
ontvangen van correspondentie, maar u kunt ook zien welke boeken u thuis heeft, materialen reserveren, saldo
van de bibliotheekpas checken/opladen, verlanglijstjes maken en aanschafsuggesties doen.

Sinds dit jaar is er ook de mogelijkheid om het abonnementsgeld per maand te betalen in plaats van eenmaal
per jaar. Dit kan alleen als u daarvoor een automatische incasso afgeeft. Uw abonnemenstkosten zijn dan per
maand € 0,09 duurder.
Wilt u uw abonnementsgeld maandelijks betalen, dan kunt u dit om laten zetten aan de balie van één van de
stadBiEBS. Kijk voor meer informatie over abonnementen op onze website.

Vrijwilligers gezocht voor RUW | Powered by BiEB
RUW is hèt podium in onze stad voor discussie en praktische initiatieven rond
kennis, maatschappelijke, sociale en culturele vernieuwing!
Voor de debatavonden in de kapel op het voormalige GZG terrein zijn we op
zoek naar mensen die zich vrijwillig willen inzetten tijdens de debatavonden.
Meld je aan voor vrijwilligerswerk dat bij jou en jouw talenten past.
Op www.ruwdenbosch.nl vind je meer informatie over RUW en de
verschillende initiatieven die daar tot stand komen. Meer info en aanmelden via
Wilma Mout viaw.mout@bibliotheekdenbosch.nl
lees meer >

Bereslimme Boeken
In beide stadsBiEBs zijn BereslimmeBoeken te lezen. BereslimmeBoeken
bestaat uit 60 digitale prentenboeken, waarin verhalen tot leven worden gebracht
door bewegende figuren, achtergrondmuziek en een goede vertelstem.
BereslimmeBoeken zijn digitaal en zijn zowel in de bibliotheek als thuis te lezen.
Door het lezen van dit soort geanimeerde prentenboeken leren kinderen tot 6
nieuwe woorden per half uur, waar dat gewoonlijk 2 á 3 nieuwe woorden per dag
betreft.
lees meer >

Voorlezen: 'Mosselvogel'
Het is bijna zomervakantie! Dat betekent geen school en alle tijd om te spelen en
natuurlijk ook te lezen! Met het boek: ‘Mosselvogel’ kom je vast in de stemming.
Het verhaal gaat over vogels, vakantie en vriendschap en is bedoeld voor
kinderen vanaf 8 jaar. Op vrijdag 24 juni leest schrijfster Jeanet Kingma voor uit
het boek. Ook vertelt ze aan de hand van foto’s en een schetsboek iets over het
maken van het verhaal.

vrijdag 24 juni | stadsBiEB Centrum | 15.00 - 16.15 uur | gratis
lees meer >

PvdA-debat: Den Bosch na het Jeroen Bosch-jaar;
stug door of het roer om?
Nog even en dan is het Jeroen Bosch-jaar weer voorbij. En wat dan? Blijven we
de middeleeuwse schilder uitponden of kiezen we een andere koers?
De stad wil het budget van citymarketing inzetten voor een blijvend effect van
JB500. Het Jeroen Bosch-jaar verloopt immers zo succesvol, dat citymarketiers,
Eftelingbazen en Bosch-adepten graag het Bossche of Bosch’ profiel prímair aan
onze beroemdste schilder ophangen. Maar is dat nu echt wat we willen? Het nog
jarenlang uitmelken van onze beroemde zoon? Kom naar het PvdA-debat en
discussieer mee. Debatleider is cultureel ondernemer Sander de Neef.
vrijdag 24 juni | stadsBiEB Centrum | 16.00 - 17.30 uur | gratis
lees meer >

Spannende Boekenweken
De Spannende Boekenweken zijn in volle gang. Kom naar de stadsBiEBs en
laat u dit jaar verrassen door de misdaadliteratuur van Nederlandse bodem.
Leest u liever met uw koptelefoon? Ook in de Luisterbieb vindt u bloedstollend
spannende boeken van o.a. Lieneke Dijkzeul, Simone van der Vlugt en Marion
Pauw. Word tijdens de Spannende Boekenweken lid van de Bibliotheek en
ontvang de misdadig spannende verhalenbundel 'Kwade Zaken' gratis!
lees meer >

Gratis naar de kunstbeurs van Noord-Brabant
Bent u op zoek naar een mooi object voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt u gewoon
genieten van kunst? Kom dan naar de tweede editie van De Kunstbeurs van
Noord-Brabant. Een aanrader voor iedereen die van schoonheid en van
betaalbare - met vakmanschap gemaakte - hedendaagse kunst houdt.
De entreeprijs voor de Kunstbeurs is € 20,-, maar biebleden kunnen twee gratis
toegangskaarten ontvangen. Klik op de link voor de gratis toegangskaarten of
ga naar de website van de Kunstbeurs van Noord-Brabant voor alle info over de
beurs. 24 t/m 26 juni | Batterijstraat 23A, Lithoijen | € 20,- (biebleden gratis)
lees meer >

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

