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Kom weer studeren bij Huis73
Goed nieuws voor alle studenten! Vanaf vrijdag 30 oktober kun je
weer studeren bij Huis73 aan Hinthamerstraat 72. Je kunt een plekje
reserveren via de website. Per reservering kun je twee uur blijven. Als
je langskomt doe dan een mondkapje op. Zodra je op je plek zit kun
je deze weer af doen. We zorgen dat er voldoende reinigingsmiddelen
zijn. Reinig zelf je studeerplek als je aankomt en zodra je weggaat.
Let wel even op je gezondheid. Kom alleen als je geen klachten hebt.
Kijk voor alle maatregelen op de website. Tot snel!
lees meer >

Bibliotheek Boxtel en Omroep Dommelland maken
Talkshow
Zondag 1 november is de eerste editie van KomopVerhaalcafé. Een
talkshow van Bibliotheek Boxtel en Omroep Dommelland waarbij
verhalen uit, over en van Boxtel centraal staan. De talkshow word een
paar keer per jaar op televisie uitgezonden met een steeds wisselend
programma dat door Bibliotheek Boxtel en Omroep Dommelland wordt
samengesteld.
In de eerste editie hebben we drie gasten uitgenodigd: Als eerste
komt Bert Engelbart, initiatiefnemer van Boxtel – 2020 in 366
verhalen, vertellen hoe dit project tot stand is gekomen en neemt hij
één van de schrijvers mee. Verder zal Nick van der Veer, oud-docent
en verhalenverteller over zijn passie vertellen en het ontstaan van Het
Verteltheater. Leuke bijkomstigheid is dat ook hij een verhaal voor
Boxtel in 366 verhalen heeft geschreven. Tot slot komen vanuit
kunstenaarscollectief YAFF, Klaar van der Lippe en Floor Snels
vertellen over het bidbook Boxtel.
KomopVerhaalcafé wordt gepresenteerd door Joleen van Rooij van
Omroep Dommelland en Marlies Germanus van Bibliotheek Boxtel is
tafeldame. De talkshow is live te bekijken op zondag 1 november om
16:00 uur bij Omroep Dommelland.
KomopVerhaalcafé | zondag 1 november | 16:00 uur | Omroep
Dommelland

NOVEMBER = NEDERLAND LEEST
De grootste leesclub van Nederland gaat weer van start!
In november gaat heel Nederland met elkaar in gesprek over één
boek. Dit jaar is dat 'Het zwijgen van Maria Zachea' van Judith
Koelemeijer. Deze moderne klassieker is voor leden en niet-leden
vanaf zondag 1 november gratis op te halen bij onze
bibliotheekvestigingen (op = op).
Een boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In
november leest heel Nederland daarom één boek, dat je cadeau krijgt
van jouw bibliotheek. In 'Het zwijgen van Maria Zachea' wordt op
fascinerende wijze een twintigste-eeuwse familiegeschiedenis

ontvouwd. Het is een aangrijpend, herkenbaar boek over spreken,
zwijgen, herinneren en beleven.
Het boek sluit daarmee naadloos aan bij het thema voor 2020: Kleine
geschiedenis, grote verhalen. Aan de hand van dit thema krijg je als
lezer de mogelijkheid om in jouw eigen geschiedenis te duiken; de
geschiedenis van jouw eigen familie of van de stad waarin je woont.
Die geschiedenis begint klein en ligt soms verborgen, maar als je goed
leest en je verdiept in het verleden, is er altijd een groot verhaal te
vinden. Met behulp van Delpher kan worden gezocht in een gigantisch
krantenarchief met ruim 13 miljoen krantenpagina's die Delpher gratis
en vrij toegankelijk beschikbaar stelt.

De Weddenschap
'Tijdverspilling', 'Fijn voor het slapen gaan' of 'the hell'. Het is een
greep uit de antwoorden die VMBO-T leerlingen van Het Maurick
College gaven op de vraag wat zij van lezen vinden.
Op 29 oktober was op Het Maurick College de aftrap van De
Weddenschap, een leesbevorderingscampagne voor het (V)MBO van
Stichting Lezen. Met ambassadeurs en leescoaches Dio, Jeangu
Macrooy en Famke Louise gaan 4 VMBO-T klassen de uitdaging aan
om in zes maanden tijd drie boeken te lezen.
Met De Weddenschap slaan Stichting Lezen, het Maurick College en
Bibliotheek Vught de handen ineen om Vughtse jongeren (weer) aan
het lezen te krijgen.
lees meer >

November Music
Het is bijna november en dat betekent muziek. Veel muziek! Huis73 is
partner van November Music en heeft een mooi programma. Benieuwd
naar wie je allemaal kunt luisteren? Kijk het gehele programma op de
website.
November | Huis73 | programma op website
lees meer >

Dyslexie Kletsclub
Dyslexie hebben is niet altijd even makkelijk. Zeker niet als je het
gevoel hebt anders te zijn dan andere kinderen uit je klas. De Dyslexie
KletsClub is er voor kinderen met dyslexie uit groep 5, 6, 7 en 8.
Allerlei onderwerpen komen aan bod. Hoe ga jij ermee om? Wat vind
je moeilijk? Hoe gaat het in jouw klas? Wat helpt jou? En zijn er
misschien ook voordelen te bedenken? Door er samen over te kletsen
kunnen we elkaar goed helpen!
9 november | Bibliotheek Rosmalen | 15.30 - 16.15 uur | gratis
aanmelden via website
lees meer >

Lezing: Help je boze of bange kind weer blij te zijn!
Tijdens de lezing 'Help je boze of bange kind weer blij te zijn!' laat
Jacqueline Prinsen van ‘Eigenwyze Kindertherapie’ je ervaren hoe je
anders kunt kijken naar het gedrag van kinderen, om kinderen beter
te kunnen verstaan.
Kinderen hebben vaak een goede reden voor hun gedrag! Ze
worstelen met gevoelens die ze zelf niet kunnen verwoorden. Met je
gedrag bescherm je jezelf tegen nare gevoelens, die je nog niet
(her)kent of durft te voelen. Dit gedrag is vaak erg lastig, voor het
kind vanwege de reacties die het krijgt.
Zijn jouw kinderen vaak bang of boos? Kun je ze dan lastig bereiken?
Lukt het niet meer geduldige te reageren zoals je zou willen?
Kom naar deze lezing en ga aan de slag met het creëren van meer
vreugde, liefde en verbinding met kinderen.
19 november | Huis73 | 20.00 - 21.30 uur | gratis
lees meer >
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