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De Boekenservice is weer opgestart!
Andere feestdagen

Bij het heffen van het glas en proosten op 1 januari van dit jaar had
toch niemand dit scenario kunnen bedenken. Je familie en vrienden,
ieder die je dierbaar is, op afstand houden en bij alles wat je buiten de
deur doet goed nadenken: Dat alles wat je sámen deed niet
vanzelfsprekend is.
De feestdagen komen eraan en ook die gaan er voor velen anders
uitzien. Wij wensen en hopen, dat iedereen in kleine familie- of
vriendenkring, in goede gezondheid deze feestdagen kan beleven en
dat het snel mogelijk is het leven van vóór maart 2020 weer op te
kunnen pakken.
lees meer >

Wat nu nog wel kan; want wij zitten niet stil!
De vestigingen zijn helaas weer dicht maar je kunt wél lenen en
terugbrengen.
We starten de Boekenservice gewoon weer op!
Hoe dat werkt?
Reserveer boeken via de catalogus op de website of regel het met
de Bibliotheek Wise app. Heb je boeken gereserveerd dan ontvang je
een e-mailbericht zodra er boeken voor je klaar staan en wanneer
deze opgehaald kunnen worden.
Laat je verrassen!
Op onze inspiratiepagina’s vind je tientallen genre’s die je kunnen
helpen bij het kiezen van boeken. Maar waarom zou je je niet eens
laten verrassen? Vul het formulier in en wij stellen een mooi pakket
boeken voor je samen.

Goed om te weten:
Achteraf bleek dat bij de vorige Boekenservice niet iedereen een
afhaalbericht heeft ontvangen. Dat is zeer spijtig. Nu wij dit weten zijn
we hierop extra alert. Bij twijfel hierover of als je hulp nodig hebt bij
het reserveren, neem dan contact met ons op via
info@bibliotheekheusden.nl of bel 0416-373032. Vermeld daarbij je
naam en biebpasnummer, dan kunnen we je helpen.
En verder:
Over de periode dat we dicht zijn, 15 december 2020 tot 19 januari
2021, wordt geen telaatgeld berekend.
De uitleentermijn van materialen die je thuis hebt, wordt automatisch
verlengd tot 29 januari.
Voor scholieren in het examenjaar:
Reserveer op tijd het boek dat je wilt lezen voor je examen. Nu de
inleverdatum voor boeken tijdelijk verlengd is, loop je kans dat je het
boek niet op tijd in huis hebt. Een uitkomst is het online lezen, als dit
mag van je docent.
Kijk op deze pagina waar je zowel de fysieke boeken als de online
titels kunt vinden.
Blijf je ontwikkelen
Waar je interesses ook liggen, of dat gaat om veiligheid en
gezondheid, design of een cursus Word of Excel, de Bibliotheek heeft
een groot aanbod van online cursussen en trainingen.
Bekijk hier het aanbod.
Houd de activiteitenkalender in de gaten. Nu is helaas alles wat er
georganiseerd was geannuleerd, maar zodra er weer meer mogelijk is
maken we dit bekend op de website en social media.
lees meer >

Koken met je tablet
Een lekkere maaltijd of lunch in gedachten en niet meer op tijd naar
de bibliotheek kunnen komen om een kookboek uit te zoeken, of is je
reservering nog niet binnen? Geen nood. Gelukkig heeft de
onlinebibliotheek ook kookboeken in de collectie, dus grijp je nooit
mis. Nu alleen maar hopen dat je alle ingrediënten in huis hebt.
lees meer >

Wandeling gemaakt, Netflix gekeken en Monopoly
spel uitgespeeld.
Daarna een soortgelijk online-rondje: ‘Wandel’ door het museum, kijk
documentaires of speel een pubquiz. Sfeermuziekje op de achtergrond
en laat je inspireren door onze Thuisblijverspagina.
Heb je zelf iets ontdekt, een interessante online activiteit, die je graag
wil delen en die aansluit op de Thuisblijverspagina?
Laat het ons weten, wij laten ons graag inspireren door onze leden!
lees meer >

Meester Jaap wil boerenkool met Kerst
Rustmomentje op de dag inlassen voor een (klein)kind is best fijn,
voor je kind en voor jezelf.
Ken je de Voorleeshoek al?
In de Voorleeshoek worden verhalen in een filmpje voorgelezen voor
kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Op dit moment staan de
kerstverhalen centraal, maar er is verder ook volop keuze.
Vinden de kinderen het leuk om bij een verhaal te knutselen of
opdrachtjes te doen, dan is de Digitale Voorleestas een uitkomst!
Daarin zitten boeken uit de Voorleeshoek maar ook van Bereslim. Bij
elk boek zijn er diverse opdrachtjes, een kleurplaat, een liedje en een
paar vragen over het verhaal.
lees meer >

Nu ook de TijdschriftenBieb-app
De TijdschriftenBieb is een nieuwe gratis app voor iedereen die lid is
van de Bibliotheek. Met deze app kun je kennismaken met het online
lezen van tijdschriften op je telefoon of tablet. Je kunt kiezen uit totaal
16 tijdschriften, van AutoWeek tot Yoga Magazine.
Maak kennis met de TijdschriftenBieb via de App Store of de Google
Play Store. De app is zowel geschikt voor tablets als smartphones.
De TijdschriftenBieb is een pilot van de online Bibliotheek.
lees meer >
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