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De koers van de Bibliotheek 2021-2024
Samen leven gaat beter en plezieriger als iedereen meedoet en zich
betrokken voelt. De Bibliotheek Heusden ziet het als haar opdracht om
mensen te inspireren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van
kennis, vaardigheden en talenten. Samen met de inwoners en
partners is de Bibliotheek Heusden dé organisatie om het verschil te
maken.
Wat goed is moet goed blijven maar we verbeteren waar mogelijk.
Daarom nodigen wij iedereen van harte uit met ons in gesprek te
blijven of te komen en in die verbinding steeds weer nieuwe wegen te

vinden om de wereld met taal te kleuren. Want taal verbindt ons
allemaal!
lees meer >

Walk&Talk online met Thom Blankers
maandag 9 november | 10 - 11.30 uur | online | aanmelden
Gastspreker bij deze Walk& Talk editie is Thom Blankers, wethouder in
de gemeente Heusden met in zijn portefeuille: Economische zaken,
arbeidsmarkt, werk en inkomen. Hij gaat in op de vraag wat de
gemeente Heusden je te bieden heeft bij je zoektocht naar werk.
lees meer >

Telefoonbedjes maken!
zaterdag 7 november | 13 - 14.15 uur | de Bibliotheek Vlijmen
| gratis | aanmelden
zaterdag 7 november | 15 - 15.45 uur | de Bibliotheek Vlijmen
| gratis | aanmelden
In de Week van de Mediawijsheid; een leuke workshop voor jong en
oud: SSSHHT ik laad op! Telefoons hebben we echt wel nodig. Alleen
hoeft dat niet de hele tijd. Laat de telefoon eens rusten in een heel
mooi zelfgemaakt eigen Telefoonbedje! Wordt het een tukkie of een
lange nachtrust?
Verzorgd door Blauw gras, interactieve zintuigelijke belevingen.
lees meer >

Sinterklaas gaat digitaal!
woensdag 25 november | 14 - 14.30 uur | online | aanmelden
Ook Sint moet eraan geloven, want hoe graag hij de traditie ook
voortzet... nu moet hij écht digitaal.
Terwijl het paard nog even uitrust, zijn Sint's vrienden volop aan het
oefenen met Zoom, Skype, Teams, Facebook en Instagram. Wij
geloven dat het goed komt, zéker met de hulp van IP (Internet Piet)!
Wil je online meekijken? Meld je dan aan.
lees meer >

Hulp nodig bij donorregistratie?
dinsdag 1 en 8 december | 10 uur | de Bibliotheek Drunen
donderdag 3 en 10 december | 14 uur | de Bibliotheek Vlijmen.
De nieuwe donorwet is op 1 juli 2020 ingegaan. Iedereen in Nederland
van 18 jaar of ouder, staat in het Donorregister. Daar kun je zelf
invullen of je na je overlijden orgaandonor wilt worden. Vul je niets in,
dan komt er ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij je naam te staan.
Wil je zelf je keuze invullen maar heb je bij de registratie daarvan hulp
nodig? Seniorweb staat voor je klaar. Aanmelden kan hier
lees meer >

Wij zoeken vrijwilligers
Gastvrouwen en -heren zijn bij ons van harte welkom. Ben je op zoek
naar vrijwilligerswerk, kijk dan eens op onze site waar jouw interesse
naar uitgaat.
Wij zijn op dit moment op zoek naar een vrijwilliger die in onze
vestiging in Oudheusden het team komt versterken. Lijkt het je wat
maar wil je eerst meer info, maak dan een afspraak
via info@bibliotheekheusden.nl
lees meer >

Herschreven uittreksels van Bordewijk te vinden op
Uittrekselbank
De afgelopen weken zijn herschreven uittreksels geplaatst van twee
nog altijd populaire titels van Bordewijk: Bint en Karakter. Verder
uittreksels van o.a. de jeugdtitels Offerkind en Niemand ziet het, en
van Salomons oordeel van Robert Vuijsje. Bekijk ze op de
Uittrekselbank.
foto: @Uittrekselbank1
lees meer >

3 boeken in een half jaar? Durf jij de Weddenschap
aan te gaan?
Tijdens De Weddenschap lees je het komende half jaar drie toffe
boeken.
DIO, Famke Louise en Jeangu Macrooy helpen je erbij. Je wordt
uitgedaagd! Welke 3 boeken kies jij?
lees meer >

Nationaal Dictee, wie doet er mee?
zaterdag 7 november | 11 - 13 uur | NPO Radio 1
NPO Radio 1 presenteert voor de derde keer het Groot Dictee der
Nederlandse Taal met als gastheer De Taalstaat-presentator Frits
Spits. Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, leest het
Groot Dictee der Nederlandse Taal voor dat opnieuw is geschreven
door schrijver en taalkundige Wim Daniëls.
Zet je radio op de juiste zender, ga er voor zitten en schrijf thuis mee!
lees meer >

Stem NS Publieksprijs
De genomineerden voor de NS Publieksprijs 2020 zijn bekend. Stem
op jouw favoriete Boek van het Jaar.
lees meer >
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