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Levensvragen, Debatbijeenkomst Covid-19
en vernieuwde e-bookapp!

En toen? En toen? En
toen?

Stem op het mooiste
babyboekje.

Blijf je ontwikkelen!

De Kinderboekenweek gaat

Welk boekje vindt jouw baby

met Brabant Leert!

van start. Reizen door de tijd

het lekkerst? Tot 30

Omscholing, bijscholing, leer

met workshops en

september blijft nog even

wat bij jou past. Voor

voorstelling. Dat wil je toch

geheim welke boekjes

werknemers en werkgevers.

niet missen?

genomineerd zijn.

Begin vandaag nog met leren

lees meer >
lees meer >

lees meer >

Openingstijden per 1 oktober
Openingstijden van de Bibliotheken in Drunen en Vlijmen met
ingang van 1 oktober 2020:
maandag- tot en met donderdagmiddag van 12 tot 17 uur
vrijdagmiddag van 12 tot 19 uur
zaterdagochtend van 10 tot 13 uur.

De Bibliotheek in Oudheusden
is open op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 12 tot 17 uur.
Woon je in Oudheusden en omgeving en wil je op andere dagen
boeken lenen of inleveren, dan ben je van harte welkom in Drunen en
Vlijmen.

Vanaf 1 oktober zijn er weer DigiD cursussen
Bij veel (overheids) instanties kun je bijna alleen nog terecht via het
inloggen met je DigiD code. Dat kan soms best lastig zijn. Er staan
meerdere schermen open op je laptop of pc en tegelijkertijd moet je
er ook heel alert zijn op waar je klikt en wat je invult.
Kun je daar hulp bij gebruiken, wil je weten hoe het werkt met DigiD
en waar je aan moet denken? Dan is de DigiD cursus een uitkomst.
Want hoe behulpzaam familie en vrienden ook zijn, het is fijn als je je
zeker voelt om hier zelf mee aan de slag te gaan.
Interesse?
lees meer >

Walk&Talk met wethouder Thom Blankers
maandag 5 oktober | 10.00 tot 11.30 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | aanmelden
Het verliezen van je baan heeft grote gevolgen. Je wereld wordt
kleiner, je financiële onzekerheid neemt snel toe. Hoe je in deze, bizar
snel veranderende, arbeidsmarkt weer werk kunt vinden zal je zelf
moeten ontdekken. Er is immers geen standaard aanpak die voor
iedereen werkt.
Thom Blankers is spreker bij deze editie van Walk&Talk.
Deelnemen aan de Walk&Talk is gratis, maar meld je wel even aan!
lees meer >

De Nationale Voorleeslunch: Ankie Leene leest Kees
van Kooten
vrijdag 2 oktober | 10 - 12 uur | verzorgd door Stichting
Ontmoeten | de Bibliotheek Drunen

Vandaag wordt tijdens de Nationale Voorleeslunch in heel Nederland
voorgelezen aan ouderen. In de Bibliotheek Drunen komt fotografe
Ankie Leene het landelijke Voorleeslunchverhaal van Kees van Kooten
voorlezen.
Komt u luisteren? Deelname is gratis, maar het is wel nodig om u
vooraf aan te melden. Er is maar plaats voor een beperkt aantal
mensen.
lees meer >

Vernieuwde App met luisterboeken en e-books. De
Lees-en Luisterspot én onze Podcasts.
donderdag 8 oktober | 12.00 - 17.00 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | open inloop
Wist je dat je als bibliotheeklid ook gratis toegang hebt tot e-books en
luisterboeken? Maak daarvoor gebruik van de nieuwe online
Bibliotheek-app.
- E-books én luisterboeken
- Zoek, vind en leen in de app
- Maak een verlanglijstje
Meer dan 30.000 e-books en luisterboeken: Lees, luister en geniet
overal met de nieuwe online Bibliotheek-app. Je kunt de nieuwe app
nu downloaden en gebruiken. (Voor deze app heb je minimaal iOS
11.0 Apple of Android 4.4 nodig). Lees verder
Hulp nodig? Heb je een vraag over de nieuwe online Bibliotheek-app?
Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen.
Lees- en luisterspot
Om de nieuwe app te ontdekken kunnen mensen, lid of geen lid van
de Bibliotheek, naar de Bibliotheek Vlijmen komen. In de Bibliotheek
is op die dag een lees- en luisterspot. In de lees- en luisterspot staan
medewerkers van de bibliotheek om mensen de nieuwe app van de
online Bibliotheek te laten zien en uit te leggen hoe zij zich kunnen
registeren en hun eerste e-book of luisterboek kunnen downloaden.
Hoe haal je alles uit de nieuwe app van de online Bibliotheek?
Luister onze Podcasts.
Lees inspiratie nodig? Altijd al een boekenworm willen zijn, maar je
weet niet hoe? Hoe krijg je je kind aan het lezen? In
een podcastreeks (te beluisteren via spotify en soundcloud

https://soundcloud.com/user-914009400) geven Joyce, Roos en
Annique van de Bibliotheek Heusden lees- en boekentips.
Met de nieuwe Online Bibliotheek app kun je deze tips meteen
uitproberen!
lees meer >

Week van de opvoeding: Kom luisteren naar het
verhaal over Pleuntje
woensdag 7 oktober | 14 tot 15.30 uur | de Bibliotheek Drunen
| gratis | aanmelden
woensdag 14 oktober | 14 tot 15.30 uur | de Bibliotheek
Oudheusden | gratis | aanmelden
In deze speciale edities van Spel & Boek is gezins- en kindercoach
Ingrid Rossen van Belief Coaching te gast. Zij is schrijfster van het
boek Pleuntje, een verhaal over een zoektocht naar zelfvertrouwen.
Natuurlijk leest Ingrid voor uit haar boek! Daarnaast kunnen de
kleintjes knutselen en voor ouders/verzorgers er is gelegenheid om
opvoedvragen te stellen.
lees meer >

Lezing: Bewuster opvoeden, hoe doe je dat?
donderdag 15 oktober | 20 tot 22 uur | de Bibliotheek Vlijmen
| gratis | aanmelden
Opvoeden is een kunst. Er is geen opleiding voor. Als ouder heb je een
beeld van de opvoeding van jouw kinderen, waar is dat beeld op
gebaseerd? In het dagelijks leven zie je dat jouw opvoeding niet altijd
het resultaat heeft wat jij voor ogen had. Je ziet juist het gedrag bij
jouw kind waarvoor je hem of haar had willen beschermen. Hoe komt
dit?
Gezins- en kindercoach Ingrid Rossen van BeLief Coaching geeft een
lezing met als onderwerp ‘Bewuster opvoeden, hoe doe je dat?'
Tips zijn altijd welkom, dus ik meld me aan!

Debatbijeenkomst Gevolgen en effecten van Covid19 blijvertjes of niet?
maandag 12 oktober | 19.30 tot 22.00 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | € 5,- | aanmelden
Wat denk jij dat de impact is van Covid-19 op onze toekomst?
Kom en praat mee! Na alle berichten over de gevolgen en effecten van
de Coronapandemie is het nu tijd om na te gaan welke ontwikkelingen
een blijvend effect zullen hebben op ons leven.
Komen Europa en wij sterker uit de crisis?
De inleidingen op het thema worden verzorgd door het DebatPlatform
de Langstraat e.o. en Theo Weijters van het DebatPlatform leidt de
bijeenkomst.
lees meer >

Wat is jouw levensvraag?
dinsdag 6 en 10 oktober | meerder tijdstippen | de Bibliotheek
Drunen | gratis | aanmelden
Met al je (levens)vragen kun je bij geestelijk verzorger Marianne
Merkx terecht. Wil je meer over haar weten en het werk dat ze doet?
Maak je je zorgen om iemand, maar weet je niet zo goed hoe je er
voor diegene kan zijn? Zit je zelf ergens mee en zou je er graag met
iemand over willen praten? Of ben je gewoon nieuwsgierig?
Voel je welkom om langs te komen. Dit kan op afspraak, zodat
Marianne voor iedereen de tijd kan nemen en we ervoor kunnen
zorgen dat wat er besproken wordt onder vier ogen blijft.
Podcast
Wil je alvast horen wat MarIanne Merkx erover te vertellen
heeft? Hier kun je luisteren naar haar Podcast.
lees meer >

Een Bakkie Troost
maandag 5 oktober | 14 - 16 uur | de Bibliotheek Oudheusden
| gratis | aanmelden
Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en
verbinding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in

contact komen. In de Bibliotheek Oudheusden ben je welkom voor een
bakkie troost. Rijma de Ruiter van Verlies & Herstel zit klaar met een
luisterend oor.
Verzorgd door Verlies & Herstel
lees meer >

Expositie Bevrijding en Wederopbouw Heusden
Expositie | 26 sept tot 31 okt| de Bibliotheek Drunen| gratis
In 2020 is het 75 jaar geleden dat heel Nederland is bevrijd. De dagen
rondom de bevrijding van Heusden waren turbulent. In de laatste
dagen van de oorlog is nog veel vernield en zijn er veel slachtoffers
gevallen. Heemkundekring Onsenoort brengt de bevrijding en de
nadagen van de oorlog in beeld middels een expositie.
Deze expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de
Bibliotheek.
lees meer >

Rabo Club support, wij zijn blij met jouw stem!
De Bibliotheek Heusden doet voor de derde keer mee aan het unieke
leesbevorderingsproject “Scoor een Boek”. Lezen en sporten worden
gecombineerd. Groepen 5 gaan zoveel mogelijk boeken lezen
(scoren!) en worden daarin gestimuleerd door een profvoetballer van
RKC Waalwijk. Geef ons je stem om dit project nog mooier te kunnen
maken!
Vanaf 5 oktober kun je stemmen. Help de kinderen in groep 5 hiermee
zodat zij kunnen scoren!
lees meer >
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