6 2022

Heraldiek in Beleef de Bieb, Halve Zolen Festival
en BoekStartdag

Reminder: Oproep! Denk mee over de inrichting van de
Bibliotheek in de Voorste Venne.
Over de verhuizing van de Bibliotheek Drunen naar de Voorste Venne
wordt volop nagedacht. Een nieuwe inrichting van meubilair en
indeling kun je maar één keer doen, dus dat willen we goed doen! Nu
willen we graag weten wat de wensen van de leden en gebruikers van
de Bibliotheek zijn. Wat zie je graag terug uit de huidige bibliotheek,
wat mis je nu en wat vind je belangrijk? Of ben je gewoon
nieuwsgierig naar wat er tot nu toe al is bedacht?
Loop dan binnen in het Cultuurcafé van de Voorste Venne: 8
juni tussen 13.00 en 15.00 uur en 11 juni tussen 14.00 en
16.00 uur.
Er zijn op die middagen tekeningen beschikbaar van wat tot nu toe is
bedacht. Maar er is vooral ruimte om het gesprek aan te gaan over
jouw wensen!
lees meer >

Heraldiek van Dichtbij in Beleef de Bieb
zaterdag 11 juni | 11 uur | de Bibliotheek Drunen | gratis |
aanmelden
Een familiewapen; Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de regels, hoe kom je
er aan en wat gaat er weleens mis? Dit wordt besproken door Frans
van Noppen op basis van sprekende voorbeelden uit de omgeving .
lees meer >

Cursus Fietsvalpreventie. Voorkomen is beter dan...
Het gaat best snel op een e-bike. Fijn, je houdt het langer vol, maar
de fiets is zwaarder. Je raakt sneller uit je evenwicht en rem je op
tijd? Dat alles komt aan bod.
Schrijf je nu in voor deze theoriecursus.
lees meer >

BoekStartdag 2022
Zaterdag 11 juni tussen 10.00 en 15.00 uur is het
BoekStartdag in de Bibliotheek in Vlijmen.
De allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders krijgen die dag een
extra hartelijk welkom. Kom langs, sluit een gratis lidmaatschap af
voor je (klein)kindje en ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes
en taal bezig te zijn.
Speel-o-theek
Maak tijdens de BoekStartdag ook kennis met de diensten van de
Speel-o-theek. Deze is gevestigd in de Bibliotheek Vlijmen en Drunen.
Speciaal tijdens deze dag kun je een jaarabonnement afsluiten voor
maar € 10,-.
lees meer >

Halvezolen festival: Boekie buiten de bieb
Elke maand komt Boekie slapen in de bieb, maar tijdens het
Halvezolenfestival mag Boekie Big lekker buiten slapen. Voor het
slapen wil hij het sprookje van Kleinduimpje horen….dat brengt hem
op een ‘reuzen’-idee.
Deze kleinschalige poppenvoorstelling tijdens het Halvezolenfestival is
op 26 juni in het Breeveldpark in Drunen.
lees meer >

Kinderexpositie Koning Lodewijk Napoleon
Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Nederland staat centraal
tijdens een kinderexpositie die van 16 tot en met 29 juni in de
Bibliotheek Oudheusden wordt gehouden. De expositie is het
resultaat van een project rond ‘Oorlog en Vrede’ van de groepen 7 en
8 van de Johannes Paulusschool in Heusden en is te bezoeken tijdens
de openingstijden van de Bibliotheek.
lees meer >

Vacature stagiair Marketing & Communicatie
Ben jij een enthousiaste MBO- of HBO-student en zoek je een stage
met de focus op (online) marketing? Kom dan stagelopen bij de
Bibliotheek Heusden!
Startmomenten: september 2022 & februari 2023 of in overleg.
lees meer >

Pinksteren
Op Tweede Pinksterdag 6 juni is de Bibliotheek gesloten.
Goed weekend!

En verder
Stem op de Taalheld, Eric Brok uit Drunen van Taalhuis Langstraat,
die zich op een bijzondere manier inzet om basisvaardigheden te
verbeteren.
Hou je van geschiedenis of ben je een kei in het ontcijferen van oude
handschriften? Doe dan mee aan de prijsvraag oud schrift lezen!
Heb jij een zoon/dochter die een toekomst ambieert in de techniek?
Bezoek dan samen de Dag van de Techniek op 18 juni.
Houdt je kind niet zo van lezen? Yoleo maakt het lezen leuk. Hoe? Klik
op deze link, koppel je biebpas en ontdek hoe het werkt.

Op de agenda
Alle activiteiten in alle vestigingen op een rijtje.
lees meer >
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