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Ochtend van de Poëzie
Op zondag 21 juni, de langste dag van het jaar, is het de moeite waard om een keer
héél vroeg op te staan. Zodra de zon op komt die dag, vangt in Het Kruithuis De
Ochtend van de Poëzie aan. Het evenement is onderdeel van het nieuwe festival Er
hangt iets in de lucht en wordt mede georganiseerd door Bibliotheek ’sHertogenbosch.
Gerenommeerde dichters uit het hele land brengen die ochtend poëzie ten gehore. Om
05.20 uur trapt Erik Bosgraaf af op de fluit. Onder andere Ellen Deckwitz, Ester Naomi
Perquin, Vrouwkje Tuinman, Wout Waanders, Tsead Bruinja, A3 Hogenhorst en Loren
Brouwers maken hun opwachting.
21 juni | Het Kruithuis (Citadellaan 7) | 05.20 - 09.00 uur | € 12,50
kaartverkoop via: www.erhangtietsindelucht.nl

De bieb is op het eFFect Festival!
Op 27 en 28 juni vindt in Vlijmen het eFFect Festival plaats; een feestelijke
manifestatie van duurzame, sociale en culturele initiatieven. De bieb neemt de
organisatie van het programma-onderdeel 'Woord' voor rekening.
Laat tijdens het festival een persoonlijk gedicht maken door sneldichter De poëzie
escribano, maak kennis met moderne digitale (maak)-technieken in de MakersBuzz en
debatteer mee met De Correspondent-redacteur Jesse Frederik over terechte en
onterechte ongelijkheid.
Verder is er een ruilbieb, een groenBiEB, wordt er voorgelezen voor kinderen en
komen er verhalenvertellers voor zowel kinderen als volwassenen.
Jeugdzorgboerderij De Locatie (De Gemeint 3, Vlijmen) | toegang gratis
Lees meer

Architectenspreekuur
Plannen om te verbouwen en advies nodig? Eens in de twee weken vindt er in
stadsBiEB Centrum een architectenspreekuur plaats. Op 20 juni kunt u weer een
afspraak met ze maken.
De architecten van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) geven gratis advies
over verbouwen en zelf bouwen. Daarnaast kunnen ze verkennen wat er aan je huis
beter kan.
Alleen op afspraak. Meer informatie en afspraak maken
via:www.architectenwinkel.nl

PvdA-debat; Culturele Hoofdstad
Den Bosch, culturele hoofdstad. Kunnen we dat zomaar beweren? Zijn het de
monumenten of de evenementen die de doorslag geven, of is het juist de balans die de
hoofdstad van Brabant ook de culturele hoofdstad van Brabant maakt?
Mee debatteren? Iedereen is welkom en iedere mening wordt met respect gehoord.
Reinoud van Uffelen is gespreksleider en Jordy Sanchez verzorgt een intermezzo op
de vleugel.
vrijdag 26 juni | stadsBiEB Centrum | 16.30 - 17.30 (inloop vanaf 16.00 uur) | gratis

Pedagogisch inloopspreekuur
Ouder zijn is niet altijd even makkelijk. Meestal is het dankbaar en plezierig, maar
soms is het veeleisend, frustrerend en kost het veel energie.
Heb je vragen over de opvoeding van je kind(eren)? Of kun je wel wat tips gebruiken?
Iedere woensdagochtend kun je in stadsBiEB Rosmalen je vragen stellen aan Joyce
Vlamings van pedagogisch adviesbureau Joyeux.
Iedere woensdag | stadsBiEB Rosmalen | 10.00 - 12.00 uur | gratis
www.joyeux.nu

Wandeling 'Natuur in de stad'
's-Hertogenbosch heeft prachtige natuurgebieden rondom de stad. Maar in het centrum
zelf is ook veel bijzondere natuur te vinden.
Op 2 juli neemt stadsecoloog Johan Mees u mee langs de bijzondere natuur in de stad.
U wandelt door het historische centrum, langs de vestingmuren en allerlei verborgen
hofjes en plekjes. Welke soorten planten en dieren leven hier eigenlijk? U ziet de stad
als nooit te voren tijdens deze inspirerende wandeling.
De wandeling duurt 2,5 uur. Iedereen kan meedoen. Neem uw wandelschoenen en
een flesje water mee.
19.00 – 21.30 uur | stadsBiEB Centrum | toegang gratis
Lees meer

Start leesgroep Filosofie
Stichting Senia organiseert op 25 juni een informatiebijeenkomst over de start van een
leesgroep Filosofie.
Bent u geïnteresseerd in filosofische boeken en wilt u daarover discussieren met
anderen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst. Als leesgroep Filosofie kunt u
kiezen uit een door deskundigen samengestelde boekenlijst. De discussie over de
boeken gebeurt aan de hand van leeswijzers met samenvattingen, recensies en
discussievragen. De leesgroep is een initiatief van Senia, de landelijke organisatie die
actief is met het oprichten en ondersteunen van leesgroepen. Meer informatie over de
werkwijze is te vinden op de website www.senia.nl/filosofie
Wie belangstelling heeft is welkom op de informatiebijeenkomst. Na afloop kan direct
een leesgroep gevormd worden.
25 juni | stadsBiEB Centrum, de Bovenkamer | 14.00 - 15.30 uur | gratis
Lees meer

Maandelijks spreekuur OndernemersKlankbord
Het OndernemersKlankBord verzorgt maandelijks een spreekuur voor ondernemers in
stadsBiEB Centrum.
Op maandagochtend tussen 10.00 en 13.00 uur zijn ondernemers welkom met
uiteenlopende vragen over zaken waar zij tegenaan lopen bij het ondernemen. Louk de
Smit van OKB fungeert daarbij als klankbord en adviseur.
De eerstvolgende spreekuren zijn op 29 juni, 27 juli, 24 augustus en 21 september.
Aanmelden voor dit spreekuur kan via: louk@desmit.eu of 0412-657309.

Met korting naar het Noordbrabants museum!
Met je biebpas krijg je t/m 30 augustus 25% korting op de entree van het
Noordbrabants museum. Ga de komende maanden kijken naar een van de
tentoonstellingen:
* Ontdek in de familietentoonstelling Uit verre landen hoe ontdekkingsreizigers de
wereld veroverden en ons leven op de kop zetten.
* Voor Kunst met een scalpel snijdt, knipt en kerft Georgia Russell in oude boeken,
partituren, kranten en foto’s en transformeert ze tot uitbundige kunstwerken.
Lees meer

Gratis Lezingen en Workshops bij de Volksuniversiteit!
In het voorjaar van 2016 bestaat de Volksuniversiteit 90 jaar. Om dit heugelijke feit met
u te vieren heeft de Volksuniversiteit in het cursusjaar 2015-2016 gratis lezingen en
workshops gepland. De eerste gratis workshop Snellezen kunt u vinden op de website
en in het nieuwe programmaboekje dat verkrijgbaar is bij de Stadsbiebs. Er zullen
meer gratis activiteiten volgen. Houd daarom de website, Facebook, platform073,
nieuwsbrieven, persberichten en andere berichten in de gaten. Schrijf nu in voor deze
gratis workshop want Vol = Vol !

Winactie bij de Brabantse bibliotheken: kies – klik – win!
Heb je al meegedaan met de winactie? Als lid van Bibliotheek Den Bosch heb je nu wel
heel veel voordeel met je Biebpas.
Je kunt je leukste Brabantse uitje winnen. Breng je stem uit op jouw leukste dagje
uit, voordeel of activiteit en wie weet win jij je favoriet! Niet gewonnen? Wellicht win je
dan één van de vrijkaarten. Zomaar, omdat we het fijn vinden dat je lid bent van onze
Bibliotheek en omdat er in Brabant nog zoveel leuks en moois te ontdekken is.

Openbare Bibliotheek 's-Hertogenbosch - 073-6802900
nieuws@bibliotheekdenbosch.nl - www.bibliotheekdenbosch.nl
Klik hier om uw abonnement op deze nieuwsbrief te wijzigen.
Copyright (C) HKA. Alle rechten voorbehouden.

