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Laat je horen jongeren! Doe mee, praat mee.

Podcast: Aandacht
voor stilte
Welkom! Leuk dat je luistert.

Gezocht: Dungeon
Master voor de
Adventure Club

De Jeugdpagina's zijn
vernieuwd. Meteen
even kijken!

De komende minuten gaan

De Bibliotheek Heusden is op

Snel naar jouw

over stilte. En dus over geluid.

zoek naar een Dungeon

leeftijdscategorie in een paar

Wat hebben die nu met

Master die het leuk vindt om

stappen.

levensvragen te maken?

kinderen rond de leeftijd van

Lezen, spreekbeurt, werkstuk

Je hoort het van Marianne

10 tot 13 jaar te begeleiden

of theorie-examen.

Merkx.

bij hun avonturen tijdens de

Wij wijzen je de weg.

Adventure Club.
lees meer >

lees meer >
lees meer >

Discussiegroep voor jongeren & jongvolwassenen
maandag 17 mei van 19:30 tot 21:00 uur | online | aanmelden
Ben jij ook wel klaar met je zoveelste potje Among Us? Ontmoet bij de
Bibliotheek andere jongeren en jongvolwassenen die het graag écht
ergens over hebben. Gesprek, discussie en debat staan centraal op
deze avond. We lichten een actueel thema uit waarover we met elkaar
in gesprek gaan.
Dus ga je graag in discussie met anderen: Meld je aan!
lees meer >

Heb je een stekkie van de fuchsia?
Ga jij voor die groene voortuin?
In de meimaand zijn we de 'StekjesBibliotheek' in Oudheusden.
Heb je een plantje over voor je buurtgenoot? Wissel van stekje bij de
Bibliotheek. Dat kan op maandagmorgen tussen 10 en 12 uur en op
woensdagmiddag tussen 15 en 17 uur.
Wat zal Oudheusden er deze zomer fleurig bij staan!
lees meer >

Knuffel Logeerfeestje
Heeft jouw knuffel ook zo goed voor jou gezorgd in de vakantie?
Lekker samen lachen, huilen, spelen en natuurlijk knuffelen? Want
met je knuffel mag dat gewoon altijd! Zou het niet fijn zijn als je jouw
Knuffel daarvoor kan bedanken?
Dat kan: Stuur jouw knuffel naar een logeerfeest in de Bieb en laat
deze lekker vertroetelen!
Breng je knuffel!
lees meer >

In het nieuws:
Voorstel de Bibliotheek Heusden in De Voorste Venne
De Bibliotheek Heusden heeft voor haar vestiging in Drunen behoefte
aan een eigentijdse accommodatie. De gemeente erkent deze
noodzaak en gaf de opdracht om nader onderzoek te doen of en hoe
een inpassing in de bestaande ruimten van De Voorste Venne mogelijk
te maken is.
lees meer >

Nieuw: Leesoffensief Brabant
De Bibliotheek Heusden heeft zich aangesloten bij het Leesoffensief
Brabant en roept kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen in
de Gemeente Heusden op om ook aan te haken en de samenwerking
rond leesvaardigheid uit te bouwen om het Leesoffensief Brabant
succesvol uit te voeren. Het Leesoffensief Brabant brengt lezen
dichterbij. Door aandacht voor lezen te hebben -vanaf de geboorte tot
het eind van de middelbare school en vervolgopleidingen- stimuleren
we het leesplezier. Samen zorgen we voor betere lezers en een beter
Brabant!
Klik op de 'Lees meer' knop: Het leesoffensief in 2 minuten!
lees meer >

Terugkijken met Marieke Lucas Rijneveld
Neerlandicus Jan Willard ging op maandagavond 19 april live vanuit de
Voorste Venne met auteur Marieke Lucas Rijneveld in gesprek over
het schrijverschap, literatuur, het winnen van prijzen en meer. Het
PieckPodium interview terugkijken? Dat kan!
lees meer >

Boeken met enthousiasme ontvangen in het
Caribisch gebied
Enige tijd geleden zijn onze afgeschreven boeken verstuurd naar
Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Dit op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek in de Den Haag,
Biblionef en een aantal bibliotheken waaronder de Bibliotheek
Heusden.
De reacties van de bibliotheken op de eilanden zijn zeer positief. Zo
kregen we uit Saba te horen: “We appreciate this wonderful gesture
from our fellow libraries and librarians in the Netherlands” en vanuit
St. Eustatius: “In het kort kunnen wij zeggen dat we heel blij en
tevreden zijn met onze mooie donaties vanuit Nederland.”
De Koninklijke Bibliotheek en Biblionef bedanken in het het
bijzonder Roos Biesheuvel, Kwartiermaker bij de Bibliotheek
Heusden voor haar inzet bij dit project.
lees meer >

STILLLEVEN ‘Het jongetje naast het graf’ terug naar
de gemeente
In het kader van Brabant Remembers is in 2019 i.s.m. met de
Bibliotheek Heusden het STILLLEVEN ‘Het jongetje naast het graf’
geëxposeerd.
De Bibliotheek Heusden heeft daar toen met vrijwilligers een hoorspel
bij gemaakt. Het STILLLEVEN is het verhaal over de stadhuisramp in
Heusden en de daarbij omgekomen familieleden van Hans van Alphen.
Dit STILLLEVEN maakte een rondreis door Brabant.
Komende maand komt het STILLLEVEN definitief terug naar Heusden
en is samen met ons hoorspel te bekijken en te beluisteren in het
bezoekerscentrum in Heusden-vesting.
Kijk hier voor openingstijden van het Bezoekerscentrum
Naar Podcast hoorspel
lees meer >
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