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Hoorwerk - Luisteren in het donker
Audiomakers Jair Stein en Lynn Berger introduceren hun favoriete
podcasts, hoorspelen en radiodocumentaires en vertellen over hun
eigen creaties. In een verduisterd theater prikkelen ze je en nemen je
mee in de avontuurlijke, grappige of leerzame wereld van vertellingen
zonder beeld.
12 december | Babel nr. 74 | 20.30 - 22.30 uur | €5,lees meer >

Inloopspreekuren EigenWyze Kindertherapie
Is jouw kind vaak bang of boos en kun je hem of haar dan lastig
bereiken? Maak je je zorgen over je kind of wil je gewoon graag even
sparren met iemand die hier ervaring mee heeft? Kom naar het
spreekuur van EigenWyze kindertherapie. Na de succesvolle lezing
“Help je boze of bange kind weer blij te zijn!” houdt Jacqueline Prinsen
twee spreekuren. Iedereen die een vraag heeft over zijn kind of even
wil sparren is van harte welkom.
12 en 13 december | Bibliotheek Rosmalen | 15.30 – 17.00 uur |
lees meer >

Schrijf mee met de Write for Rights-schrijfactie
Doe ook mee met de grootste jaarlijkse schrijfactie ter wereld! In het
begin van december worden er wereldwijd brieven geschreven voor
mensen die groot onrecht is aangedaan. De Write for Rightsschrijfacties van Amnesty International hebben dan ook ieder jaar
weer veel effect. Al vele dappere activisten voor wie geschreven is
kwamen hierdoor vrij.
Sluit je ook aan en schrijf mee voor mensen die op dit moment
vastzitten. Al in een paar minuten tijd maak jij het verschil: met jouw
brief help je mee om onrecht te bestrijden. Schrijf je mee?
15 december | Babel nr. 72 | 13.00 - 17.00 uur | gratis
lees meer >

BoekProeverij
Op 17 en 18 december vinden weer BoekProeverijen plaats. Tijdens
de BoekProeverij vertellen de Verhalencoaches over onlangs
verschenen en bijzondere titels. Hoe vind je nou net dat éne mooie
boek uit die enorme collectie waar je blij van wordt, dat je inspireert
en ontspanning biedt?
17 & 18 december | verschillende vestigingen | Verschillende tijden |
gratis aanmelden via kaartverkoop
lees meer >

Kom shoppen tijdens de boekenmarkt
De kerstvakantie is in zicht en dan is het weer tijd om lekker te lezen!
Tijdens de boekenmarkt vind je boeken van verschillende auteurs en
genres. Kom langs en misschien vind jij net dat ene pareltje voor een
klein prijsje.
16 december t/m 5 januari | Babel nr. 72, bibliotheken Rosmalen en
Boxtel | tijdens openingsuren

Lokale goede doelengids
De Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch heeft onlangs 5 nieuwe
organisaties opgenomen in de Lokale Goededoelengids ’sHertogenbosch. Hiermee komt het aantal opgenomen organisaties op
maar liefst 66 lokale goede doelen.
December bezinnings- en campagnemaand
December is traditioneel een bezinningsmaand en voor de stichting
aanleiding voor een campagne. Om deze campagne te ondersteunen
zet Babel Bibliotheek 's-Hertogenbosch de maand december in het
teken van geefgedrag door een hier een thematafel over in te richten.
lees meer >
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