Reuzen verslaan, vernieuwde website en
week van Lezen en Schrijven 2020

Samen geschiedenis
schrijven in Coronatijd
Deel je verhaal: Hoe heb jij de
afgelopen maanden tijdens de
pandemie, de lockdown en
bijvoorbeeld deze
zomervakantieperiode
beleefd? Stuur je verhaal in!

Op zoek naar
wetenschappelijke
tijdschriften en
vakbladen?

Marieke Lucas
Rijneveld winnaar
International Booker
Prize

Het zijn er veel te veel om op

Corona gooide roet in het

te noemen. Nog niet ontdekt?

eten. De avond met Marieke

Via onze website kun je er

Lucas van 16 mrt werd

een aantal raadplegen!

geannuleerd. Hopelijk kunnen
we snel een nieuwe lezing
plannen!
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In september gaat onze vernieuwde website live
Online is de Bibliotheek Heusden altijd open en is er een schat
aan informatie te vinden.
Laat je inspireren door boekentips per thema en reserveer meteen het
boek van je keuze in jouw bibliotheek.
Ontdek het gemak en de mogelijkheden van de online Bibliotheek,
leen e-books of luisterboeken. Grasduin in de digitale bronnen.
Reserveer onze (online) activiteiten, en laat je informeren over ons
aanbod op het gebied van taal- en digitale vaardigheden.

Benieuwd? Kijk eens hier

Walk&Talk speciaal voor werkzoekenden
maandag 7 sept | 10.00 tot 11.30 uur | de Bibliotheek Vlijmen
| gratis | aanmelden
Deze editie van Walk&Talk heeft als thema: werken in de non-profit
sector.
Directeur van de Bibliotheek Heusden Sergei Versteeg gaat in
gesprek met de deelnemers over het werken in de non-profit sector
(kunst en bibliotheek). Hoe ontstaan vacatures, werken met
vrijwilligers, etc. Daarnaast kan Sergei boeiend vertellen over
persoonlijke groei, het in jezelf (blijven) geloven en het maken van
keuzes in een volgende carrièrestap of complete switch.
Ja, ik meld me aan.

Week van Lezen en Schrijven 2020
Op dinsdag 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag.
Landelijk is er een week die plaats vindt van maandag 7 tot en met
zondag 13 september, maar in de gemeente Heusden is dit de maand
september (vanaf 7 september) waar diverse activiteiten plaatsvinden.
Het blijft belangrijk om gezamenlijk het belang van lezen, schrijven,
rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar te maken. Juist in deze tijd
waarin de begeleiding van de doelgroep extra aandacht vraagt.
Binnen de gemeente Heusden zijn er diverse activiteiten, waarbij de
Bibliotheek Heusden betrokken is:

Inloop spreekuur Geldzaken & Formulieren
Elke maandagmiddag in de Bibliotheek Drunen van 14.00-16.00 uur.
In de zomermaanden is er al proef gedraaid met het spreekuur.
Op maandagmiddag 28 september maken we er een officieel moment
van om te starten, waarbij we alle netwerkpartners, vrijwilligers,
betrokkenen en geïnteresseerden uitnodigen om aanwezig te zijn.
Dit spreekuur is een initiatief van Bijeen / Farent voor alle inwoners
van de gemeente Heusden om hulp te bieden bij geldzaken,
belastingen, formulieren, correspondentie met de overheid en andere
zaken.
Voorleesproject voor volwassenen in De Stulp
Op dinsdagochtend 8 en donderdagochtend 17 september 2020 om 11
uur starten we met een voorleesproject voor de deelnemers van Met
Elkaar.
Bij voldoende belangstelling wordt hier een terugkerende activiteit van
gemaakt. Met het voorleesproject hopen we een activiteit te
organiseren waarbij deelnemers in gesprek komen met elkaar,
herinneringen ophalen en daarnaast kunnen luisteren naar verhalen
over vroeger, Brabant, Heusden, etc.
Hulp of informatie nodig?
Doe een beroep op Laury Schellekens van het Taalhuis Heusden.
Samen met jou kijkt ze naar de mogelijkheden en wat past bij jouw
vraag en jouw manier van leren.
lees meer >

Speel of bén jij de held of heldin van de AdventureClub?
Adventure-Club | diverse data/vestigingen | gratis |
aanmelden | voor kinderen van 10 t/m 13 jaar
Na een succesvolle eerste online versie gaan we nu echt met elkaar
om tafel. Tijdens deze spellen word je meegenomen in een spannend
verhaal waarin jij de Held of Heldin bent.
Op 16 september en 14 oktober gaan we vanaf 15.30 uur op pad naar
een oude kasteelruïne, waar een duistere ridder rondwaart.

Op 23 september en 7 oktober duiken we vanaf 15.30 uur de Noorse
mythologie in en helpen we Thor en Tyr een stel reuzen te verslaan.
Hou mijn plaatsje vrij. Ik versla die reuzen wel even!

Spel en Boek weer terug in Oudheusden en Drunen
Vanaf woensdag 16 september zijn de vrijwilligers van Spel & Boek
weer aanwezig van 14.00-15.30 uur in Drunen en Oudheusden.
Zij pakken de draad weer op. Dus voel je welkom met je kindje(s) en
kom luisteren naar het voorleesverhaal.
lees meer >

Het klinkt misschien een beetje raar...
Maar hoe zullen toekomstige generaties de muziek van onze tijd
ervaren die wordt gedomineerd door het coronavirus? Luister en
misschien krijgen we een indruk wanneer we stil staan bij muzikale
voorbeelden uit de jaren van de pest en de Spaanse griep.
lees meer >
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