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Boekenweek 2021 in de zomer
Van 6 t/m 14 maart is er geen Boekenweek maar wel een week vol
boeken: ‘Het voorwoord van de Boekenweek’. Er worden landelijk
verschillende on- en offline activiteiten georganiseerd waarmee het
boek gevierd wordt. We delen tips via onze social media. De
Boekenweek verhuist naar de zomer wanneer het weer verantwoord is

om naar de Bibliotheek en de boekhandel te komen en vrij te reizen
met de NS.
Wij houden je op de hoogte via Facebook of Instagram.
Foto Hanna Bervoets, schrijfster van boekenweekgeschenk 2021: 'Wat
wij zagen' ©klaashendrikslump
lees meer >

Een avond met Marieke Lucas Rijneveld – 19 april
2021
Ter gelegenheid van de Boekenweek 2020 hadden de Bibliotheek
Heusden en Cultureel Centrum het Pieck een avond georganiseerd met
Marieke Lucas Rijneveld. Helaas gooide het nieuwe virus toen een
paar dagen van tevoren roet in het eten.
We zijn blij dat we deze avond, meer dan een jaar later, alsnog
kunnen organiseren, weliswaar digitaal.
Voor Marieke Lucas Rijneveld was 2020 zeker niet alleen maar
negatief, maar ook het jaar waarin zij de prestigieuze
International Booker Prize wist binnen te slepen en haar nieuwe
roman, Mijn Lieve Gunsteling, volop werd bejubeld.
Marieke Lucas Rijneveld wordt geïnterviewd door neerlandicus Jan
Willard, maar er is ook ruimte voor het stellen van eigen vragen.
Je kunt je nu al inschrijven! Deze online lezing op 19 april is
gratis.

De verkiezingen. Lees je in!
Het is je vast niet ontgaan op 17 maart 2021 worden er weer Tweede
Kamerverkiezingen gehouden. Bereid je goed voor op het geven van
jouw stem met de Bibliotheek Heusden. Op onze inspiratiepagina vind
je interessante links en boeken over politiek in Nederland. Wil je meer
weten over ons stemsysteem?
Schrijf je in voor de gratis online lezing (Be)stemming van de
democratie op 3 maart om 19.30 uur.

Wie is de Heusdense Voorleeskampioen?
Wat was het spannend! Dit jaar geen fysieke Heusdense finale van de
Nationale Voorleeswedstrijd maar een digitale. Alle tien de
schoolkampioenen hadden een filmpje ingestuurd met hun
voorleesmoment. En wat was dat goed! Alle voorlezers hebben echt
geweldig voorgelezen. De jury had er een zware kluif aan! Maar
uiteindelijk is er toch een winnaar gekozen.
We hebben een nieuwe Heusdense Voorleeskampioen! Zijn naam is:

Kay Rzemieniecki van bs de Duinsprong uit Drunen.
Veel succes Kay bij de volgende ronde!
lees meer >

Scoor een Boek!
De nieuwe editie van het meest sportieve leesproject Scoor een
Boek!
Leerlingen uit groep 5 van verschillende basisscholen worden door
profvoetballer Finn Stokkers van RKC Waalwijk aangemoedigd om
zoveel mogelijk boeken te lezen. Over negen weken klinkt het
Fluitsignaal. Dan weten we hoeveel boeken alle leerlingen samen
hebben gescoord. Benieuwd naar dit leesproject dat we samen met
scholen en RKC Waalwijk organiseren? Kijk dan hier.
Scoor een Boek! wordt mede mogelijk gemaakt door Waalwijk
Taalrijk, Rabobank De Langstraat , Stichting Bibliotheek MiddenBrabant en Q-promotions & signing en Stichting Samen RKC
natuurlijk.

De Schoolschrijver
De komende weken beginnen ruim 10.000 kinderen in heel
Nederland met het Halfjaarprogramma van stichting De
Schoolschrijver.
Op 41 scholen wijden 40 bekende kinderboekenschrijvers zich een half
schooljaar lang intensief aan het inlopen van lees- en
taalachterstanden op basisscholen waar dat extra nodig is. In Vlijmen
ontvangt basisschool de Vlechter de schrijver Eus Roovers. Hij heeft al
gezegd heel erg graag met de kinderen aan het werk te gaan. Het
belooft een mooi ervaring te worden voor de kinderen, de leerkrachten
en Eus zelf.

Denise Vervuren leest voor uit haar strip met
augmented reality
PieckPodium vanaf 8 maart : Het PieckPodium wordt het digitale
podium van gemeente Heusden waarop de amateurkunstenaar zich
kan presenteren. Geïnitieerd, georganiseerd en gerealiseerd door het
Pieck! Maar je zult ook regelmatig activiteiten van de Bibliotheek
voorbij zien komen.
Zoals:
Sinds kort werkt stagiaire Denise Vervuren bij ons aan de animaties
van een serious game over techniek in Heusden. Voor deze game
werken wij samen met verschillende bedrijven en organisaties uit de
regio, maar daar horen jullie meer over zodra de game af is.

Denise heeft als afstudeerproject een striproman (graphic novel)
gemaakt met augmented reality erin. Hierdoor kun je zelf bepalen hoe
het verhaal afloopt! Tijdens het PieckPodium leest ze het begin voor
van haar graphic novel ‘Witte wieven, welk pad volg jij?’… tot het
moment dat er een keuze gemaakt moet worden, natuurlijk.
Ben je benieuwd hoe het verhaal afloopt of altijd al zelf willen bepalen
hoe je boek afloopt? Dan kun je het boek lenen bij de Bibliotheek.
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
foto: ©Het PieckPodium
lees meer >
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