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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Volg dit
webinar over kinderen & media

Houd onze
activiteitenagenda in
de gaten

Tweede Paasdag is de
Boekenservice
gesloten

Muziek voor de Stille
Week door de eeuwen
heen

Wat gaat door, gaat online of

Op Tweede Paasdag is het

In plaats van de overbekende

wordt verzet naar een andere

niet mogelijk om

Johannes- en Matthäuspassion

datum?

gereserveerde boeken op te

een ontroerende aria uit een

Een activiteit kan vanwege de

halen. Woensdag 7 april is de

verloren passie, wat er aan

huidige coronamaatregelen

bibliotheek van 15 tot 17 uur

Bach vooraf ging en wie hem

anders geregeld zijn. Dus kijk

weer open voor de

navolgden. Muziekweb heeft

regelmatig even op onze site!

Boekenservice en om in te

een playlist samengesteld met

leveren. Fijne Paasdagen! Ook

de naam Playlist Passies.

lees meer >

op Koningsdag 27 april is de
bieb gesloten.

lees meer >

lees meer >

Een nieuwe avond met Marieke Lucas Rijneveld
Marieke Lucas Rijneveld is de eerste Nederlandse Schrijver ooit die de
International Booker Prize heeft ontvangen. Deze prijs is uitgereikt
voor de roman "De avond is ongemak". Het in 2020 geplande

interview werd uitgesteld maar nu is het dan toch zover.
In samenwerking met Het Pieck wordt er aan gewerkt om het
interview met Marieke Lucas te streamen en daardoor is het dus live
te volgen. Via een chatfunctie is het ook mogelijk om vragen te
stellen.
Interesse? Meld je aan!
Interview | maandag 19 april | 19.30 t/m 20.30 uur | online |
gratis | aanmelden
lees meer >

Gratis webinar voor ouders van jonge kinderen
tijdens de Media Ukkie Dagen
Voor de Media Ukkie Dagen neemt Denise Bontje
van Mediasmarties.nl je mee in het media-aanbod voor jonge
kinderen, tijdens de webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’.
Welke media zijn er? Waar moet je als ouders op letten en welke
media passen in een gezond mediamenu voor jonge kinderen? Hoe
zorg je voor balans?
Webinar | woensdag 31 maart | van 20 tot 21 uur | online |
aanmelden | gratis
Met gratis ontdekpakket. Op=Op!
lees meer >

Workshop afhalen Telefoonbedjes van Theater
Blauw Gras
Zijn er in de Bibliotheek alleen boeken af te halen? Nee hoor! Tijdens
de Media Ukkiedagen kun je op 31 maart in Drunen ook een workshop
afhalen.
Het Blauw Gras Theater zorgt ervoor dat je alles in handen hebt om
een Telefoonbedje te maken. Rust voor telefoons! Kom met je gezin
luisteren naar instructies hoe je dat kunt bereiken!
woensdag 31 maart | de Bibliotheek Drunen | op verschillende
tijdstippen | aanmelden
lees meer >

Trainingen van Skillstown
Wil je je voorbereiden op nieuw werk? Ben je op zoek naar een
droombaan? Of wil je jezelf bijscholen voor je huidige functie? Dan
zijn deze trainingen iets voor jou! Webinars, podcasts, e-learnings etc.
Toegang tot deze trainingen krijg je met je
bibliotheekabonnement!
lees meer >
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