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We beginnen het voorja
 

ar met een volle agenda! 

Aylin Vurel winnaar 
van de Heusdense 
Voorleeswedstrijd 
Aylin Vurel van ’t Kompas uit 

Nieuwkuijk mag Heusden 

gaan vertegenwoordigen bij 

de Brabantse halve finale op 

12 maart in Goirle. Heel veel 

succes Aylin! 

lees meer >

IDO? Wat is dat? 
Het IDO is een service die de 

Bibliotheek biedt. Mensen die 

informatie zoeken op websites 

van de overheid 

kunnen hulp krijgen van onze 

IDO-medewerkers. Bekijk het 

filmpje en ontdek waarbij de 

Bibliotheek je kan helpen als 

het gaat over de Digitale 

Overheid. 

lees meer >

Swipe, stap, sprong 
Op 28 maart 2022 starten de 

jaarlijkse Media Ukkie Dagen. 

Een week lang aandacht voor 

media en jonge kinderen. 

Denise Bontje van 

Mediasmarties vertelt erover 

in een webinar. Aanmelden 

voor webinar? Link door via 

de 'lees meer' knop hieronder. 

lees meer >
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Wij zoeken een Programmamaker 
De Bibliotheek is volop in ontwikkeling en om de programmering, het 

aanbod daarvan en de netwerkcontacten verder uit te breiden, is een 

enthousiaste programmamaker onontbeerlijk in onze organisatie. Lees 

de vacature en denk je dat je met jouw skills onze programmering en 

het team op professionele wijze kunt aanvullen, reageer dan snel. 

lees meer >  

  

 

 

We zijn een paar dagen dicht met Carnaval 
Op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zijn alle 

vestigingen gesloten. 

De activiteiten zoals, Digicafé, Praathuis, IDO etc. zijn geannuleerd op 

die dagen. 

Op woensdag 2 maart staan wij weer voor je klaar. 

lees meer >  

  

 

 

Beter leren computeren met Seniorweb 
Wil je beter leren omgaan met de computer, tablet of smartphone? 

Bijvoorbeeld om e-mails te versturen, foto's te bewerken of WhatsApp 

te gebruiken en nog veel meer. Dat kan thuis of in de Bibliotheek. 

Schrijf je dan in bij de Bibliotheek bij jou in de buurt. Je krijgt een 

account waarmee je aan de slag kunt. Dat is gratis en je hoeft geen lid 

te zijn van de Bibliotheek. Voor iedereen, jong en oud. 

Hoe dat werkt? 

lees meer >  

  

 

 

Wat iedereen zou moeten weten over 
klimaatverandering 
Rondje Brabant Presenteert | Interview | Bibliotheek 

Dommeldal | Livestream | 19.30 uur | €7,50 

Op woensdag 9 maart wordt Bart Verheggen geïnterviewd door Theo 

Verbruggen. Het onderwerp in dit Rondje de verandering van het 

klimaat. Waardoor verandert het klimaat en hoe kunnen we de risico's 

die het met zich mee brengt beperken? 
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Wil je er alles over weten? Schrijf je dan in en je ontvangt de link voor 

de livestream. 

lees meer >  

  

 

 

Beleef de Bieb: PYURE Mijn eerste liefde 
Vooraankondiging: zaterdag 9 april | 11.00 tot 12.00 uur | de 

Bibliotheek Drunen | aanmelden | 

De Drunense Deining komt terug onder een nieuwe naam: Beleef de 

Bieb! 

Elke 2e zaterdag van maand verrast de Bibliotheek haar bezoekers 

met een inspirerend optreden in de ochtend in Drunen. Deze activiteit 

heeft stilgelegen tijdens de coronapandemie. De tijd is nu 

aangebroken om deze weer op te starten! 

 

Tijdens de eerste Beleef de Bieb in 2022 verwelkomt de Bibliotheek: 

Jos van Rens van PYURE muziek met het mooie, muzikale programma 

‘Mijn eerste liefde’. 

 

Zet het in je agenda en geniet en beleef het mee. 

Fotografie: Adriaan Roodbeen 

lees meer >  

  

 

 

Boekie in de bieb, voorlezen met Feestvarken Boekie 
Voorlezen door Poppentheater ‘De Vliegende Koffer' | zaterdag 

19 maart | 11.00 - 11.30 uur | de Bibliotheek Drunen | gratis | 

aanmelden 

Het is weer de derde zaterdag van de maand! Deze maand extra 

aandacht voor jonge dieren! Wat is jouw favoriete dier? Feestvarken 

Boekie kan niet wachten om te gaan luisteren naar en mee te doen 

met het voorlezen in de Bibliotheek. 

Dus: komen jullie ook naar de Bibliotheek voor een nieuw 

voorleesavontuur? 

 

lees meer >  
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Wist je dat? 
Als je je bibliotheekpas in je Stocard app (of andere pasjes app) op je 

smartphone zet, je de streepjescode met de handscanner in Drunen 

en Vlijmen kunt scannen als je wilt lenen? Handig toch, dat scheelt 

weer een pasje in je portemonnee. 
 

 

 

Hulp bij belastingaangifte 
Belastingpapieren invullen? Tussen 7 maart en 30 april kan 

ZorgSaam/Bijeen Heusden je daarbij helpen. 

Plan wel altijd eerst een afspraak via telefoonummer: 0416-373 670. 

ZorgSaam/Bijeen is bereikbaar van maandag tot en met donderdag 

tussen 9.00 en 12.00 uur 

Dan kun je ook afspreken waar je naar toe kunt komen. In 

Oudheusden komt de (vrijwilliger) belastingadviseur naar de 

Bibliotheek. In Drunen kun je na de afspraak terecht in het 

gemeentehuis en in Vlijmen komt de adviseur aan huis. 

lees meer >  

  

 

 

Expositie: Oudheusden vroeger en nu! 
Op zaterdag 26 en zondag 27 maart is van 10.00 tot 17.00 uur 

een expositie te bezoeken in de Bibliotheek Oudheusden ter 

gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Heemkundekring 

Onsenoort. 

Op 12 grote panelen wordt een beeld geschetst van de historie en 

ontwikkeling die Oudheusden heeft doorgemaakt. Ondanks de redelijk 

korte historie van deze gemeente is het toch gelukt een mooi beeld te 

schetsen waar de Oudheusdenaar heel veel in zal herkennen. 

Omdat dit weekend van 26 en 27 maart de Bibliotheek in Oudheusden 

geopend is voor de expositie, kun je ook gewoon boeken lenen en 

inleveren. 

lees meer >  
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Word lid van de Speel-o-theek Vlijmen! 
Sinds kort kun je ook in de bieb in Vlijmen weer leuk en leerzaam 

speelgoed lenen. Als je je in Vlijmen aanmeldt als nieuw lid van de 

Speel-o-theek krijg je een grote welkomstkorting op het abonnement. 

Deze actie start op 2 maart. 

lees meer >  

  

 

 

Informatie over de Gemeenteraadsverkiezingen 
Op 16 maart 2022 worden de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Op deze pagina vind je interessante links en boeken over politiek in 

Nederland. 

    

. 
 

Bibliotheek Heusden 

www.bibliotheekheusden.nl | info@bibliotheekheusden.nl 

Rooseveltstraat 32, 5151 CR DRUNEN, NEDERLAND 

0416-373032 

Gegenereerd met Wise. Berichtnr. N7920588 

   

Klik hier om uw abonnement op deze nieuwsbrief te wijzigen. 
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