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Ik ben Henk Willems, oud-burgemeester van de gemeente Heusden en
sinds begin van dit jaar voorzitter van het bestuur van de bibliotheek.
Daar had ik overigens gelet op mijn leeftijd helemaal niet meer op
gerekend. Maar toen mij werd gevraagd om mee te denken over de
koers die onze bibliotheek de komende jaren zou moeten gaan varen,
hoefde ik toch niet lang te aarzelen. Ook al niet omdat ik de “bieb” heel
belangrijk vind als hulpmiddel om de wereld -en dus ook onszelf- een
stukje gelukkiger, plezieriger en interessanter te maken. Wat daar
allemaal niet aan kennis, informatie, ontspanning en cultuur ligt
opgeslagen! Hoe kunnen we dat delen met onze inwoners, hoe kunnen
we in een goede wederzijdse communicatie bouwen aan een mooie
toekomst voor een bieb die meer is dan alleen een haal-en
brengservice voor gebundeld bedrukt papier? Daar gaan we in de
komende tijd een antwoord op geven; de wereld staat immers niet stil
en dus ook de Heusdense bibliotheek niet!

Mijn naam is Anita Stokmans en ik woon samen met mijn man, twaalf
jaar in Drunen.
Ik ben fulltime financieel adviseur bij Rabobank ’s-Hertogenbosch en
omstreken, zowel Heusden als Vlijmen horen bij ons werkgebied.
Naast mijn werk ben ik vrijwilligster bij ZorgSaam.
In mijn vrije tijd lees ik graag, ik houd van de natuur, van fotograferen
en reizen en samen met vrienden erop uit gaan.
Ik kijk ernaar uit om samen met het bestuur de bibliotheek in onze
Gemeente nog meer op de kaart te zetten.
Anita Stokmans
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Mijn naam is Otto Dooijes, woonachtig in Drunen en werkzaam op
Scholengemeenschap de Overlaat in Waalwijk. De uitdagingen om toe
te treden tot het bestuur van de 'bieb' liggen, wat mij betreft, op
meerdere vlakken. De positie van een bibliotheek in deze digitale
periode, het huisvestingsvraagstuk van twee vestigingen, het
stimuleren van de jeugd om kennis te maken met de 'bieb' en met het
lezen en de rol van deze mooie instelling in het helpen wegwerken van
Taalachterstanden. Dat zijn allemaal forse vraagstukken en vooral de
laatste twee hebben natuurlijk direct te maken met mijn
onderwijsachtergrond. Maar ik zal mijn uiterste best doen om bij alle
uitdagingen mijn steentje bij te dragen. Ik kijk uit naar de
samenwerking.

