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Heb je vragen over het digitaal regelen van
overheidszaken?
Er zijn tegenwoordig steeds meer zaken van de overheid die je zelf
online moet regelen, zoals het indienen van je belastingaangifte, het
aanvragen van zorgtoeslag of het aanvragen van een WW-uitkering.
Het is fijn als iemand je hiermee op weg helpt.
Het Informatiepunt Digitale Overheid in de Bibliotheek Drunen staat
voor je klaar bij vragen over de digitale overheid. Je hoeft hiervoor
geen lid te zijn van de bibliotheek.
Wil jij weten wat het Informatiepunt Digitale Overheid voor jou kan
betekenen? Kijk dan op onze website voor meer informatie.
www.bibliotheekheusden.nl of bel ons op 0416-373032
Vanaf 10 juni in de Bibliotheek Drunen
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur,
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur,
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
lees meer >

Walk&Talk thema: Recruitment
De maandelijkse bijeenkomsten van Walk&Talk zijn bedoeld om
iedereen, die op zoek is naar (ander) werk, te helpen bij zijn of haar
zoektocht. Want wat is voor jou de beste manier om te solliciteren?
Dat ontdek je, samen met andere deelnemers, bij Walk&Talk. Deze
editie gaan we samen met Daphne de Bakker van Bureau Steamz uit
‘s-Hertogenbosch meer te weten te komen over hoe een
recruitmentbureau werkt en hoe je als werkzoekende daarmee je
voordeel doet.
maandag 7 juni | 10.00 tot 11.30 uur | de Bibliotheek Vlijmen |
aanmelden | gratis
lees meer >

Digicafé gemist, Taalgids en Leerpunt? Ze beginnen
weer!
Gelukkig zijn deze activiteiten weer begonnen en andere spreekuren
en cursussen hopen we ook zo snel mogelijk weer op te kunnen
starten. Dus kijk even voor je komt welke maatregelen er van

toepassing zijn bij een bezoek aan de bibliotheek. Je bent er van harte
welkom!
lees meer >

KennisMaker - Mindset & Motivatie
Deze interactieve workshop is voor jongeren en jongvolwassenen
tussen de 15-25 jaar. Heb jij moeite om je te motiveren voor jouw
school / opleiding?
Loop je vast op andere gebieden of gaat het niet zo lekker op dit
moment? Jouw mindset is bepalend voor hoe jij denkt, hoe jij je voelt
en hoe je doet. Ben je nieuwsgierig naar hoe je dit zelf kan
veranderen; meld je dan aan!
Gwen, jongerencoach bij Compassie Jongeren Coaching uit Vlijmen,
geeft deze workshop Mindset & Motivatie. Het kost je niks… alleen 1,5
uur van jouw tijd; maar Gwen belooft je dat het je iets oplevert.
woensdag 30 juni | 20.00 - 21.30 uur | de Bibliotheek Vlijmen |
gratis | aanmelden
lees meer >

KennisMaker - Een introductie in Mindfullness
Mindfulness als dé oplossing om te stoppen met piekeren, stress te
verlagen en lekkerder in je vel te zitten. Maar wat is nou
“Mindfulness”? Mindfulnesstrainster Astrid Janssen legt het uit en ze
laat het je direct ervaren door middel van korte oefeningen.
maandag 21 juni | 20.00 -21.30 uur | de Bibliotheek Drunen |
gratis | aanmelden
Dus stop met stressen en piekeren en meld je meteen aan!
lees meer >

Jij bent de beste verhalenverteller! Ontdek het in de
Bibliotheek.
Zaterdag 19 juni is het Nationale BoekStartdag in de
Bibliotheek.
Kom dan dus gezellig naar de bibliotheek waar de allerjongste
bezoekers en hun (groot)ouders een extra hartelijk welkom krijgen.
Ontdek hoe fijn het is om samen met je kindje met boekjes en taal
bezig te zijn. Haal samen met je kindje(s) een gratis ‘Voorlees-

groeimeter’ op in een onze vestigingen. Ook na 19 juni kun je gerust
langskomen om informatie te krijgen over ons Boekstartprogramma.
Meer weten over voorlezen? Download de BoekStartapp voor
boekentips. Zo word jij de beste verhalenverteller!
lees meer >

Afscheid Roos
Met ingang van 1 juni hebben wij officieel afscheid moeten nemen van
Roos Biesheuvel als onze kwartiermaker. Sinds haar debuut heeft zij
veel samenwerking opgezocht in alle hoeken van de Heusdense
gemeenschap. Daarbij heeft zij vele initiatieven ontplooit, mensen
enthousiast verbonden en geïnspireerd met haar stralende
aanwezigheid. De spellenmiddag, een hoorspel over 75 jaar vrijheid,
ontwikkeling van serious games en nog zoveel meer. Helaas ontbreekt
het aan structurele financiering van deze functie en is er geen andere
keuze dan haar te laten gaan. Wij zullen haar bijdrage zeer zeker gaan
missen en wensen Roos veel succes met haar nieuwe baan!

Cursus: Fietsvalpreventie (theorie)
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen. Maar wanneer je
wat ouder wordt, kun je ervaren dat het verkeer drukker en
ingewikkelder wordt. Ook fysiek gaan de jaren tellen. Hoe ga je
daarmee om? Wat zijn mogelijke oplossingen? In het theoriegedeelte
van de cursus komt dat allemaal aan bod.
vrijdagavond 4, 11 juni en 18 juni | 20:00 - 22:30 uur | de
Bibliotheek Vlijmen | inschrijven via de schroef
lees meer >

De Verhalendame van het Kinderboekenmuseum
neemt je mee op reis
Of je nu gek bent op lezen of het juist helemaal niet zo leuk vindt en
nooit weet welk boek je moet kiezen; de Verhalenreis is voor iedereen
vanaf 8 jaar.
In vijf video's duikt de Verhalendame van het Kinderboekenmuseum
online met jou in een nieuw verhaal van steeds weer een andere
meesterverteller. In een korte video geeft ze je een prikkelend
voorproefje van een verhaal, aanleiding om vervolgens zelf het boek
te gaan lezen. Laat je verrassen en droom weg naar nieuwe werelden.

Van De tuinen van Dorr tot Lampje en van Spinder tot Minoes!
Welk boek wil je lezen? Reserveer het meteen hier!
lees meer >
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