7-2021

Boek 'n Trip en heel veel Zomerplezier bij de
bieb!

#Zomerlezen

Boek 'n Trip

#mijnbibliotheek

Lekkere lange zomerdagen –

Ben je tussen de 0 en 18

De Bibliotheek biedt meer dan

tijd voor jezelf, tijd voor een

jaar? Dan is nu het moment

alleen verhalen! Kom er je

boek! In de zomerperiode tot

om de mooiste verhalen te

graag, voor boeken,

en met augustus is het tijd

ontdekken, en... je hoeft zelfs

informatie of digitale hulp?

voor Zomerlezen. Reizen kan

geen lid te zijn. Dat wordt 'n

Vertel het verder en deel de

ook vanuit je favoriete stoel.

mooie zomer!

afbeelding met jouw
persoonlijke biebervaring via

lees meer >

lees meer >

#mijnbibliotheek.

lees meer >

Walk&Talk met Judith den Dunnen
maandag 5 juli | 10.00 tot 11.30 uur | de Bibliotheek Vlijmen |
gratis | aanmelden.
Deze Walk&Talk editie is met Judith den Dunnen
van Betergevondenworden.nl
Judith neemt je mee in de wereld van LinkedIn. Hoe maak je een
LinkedIn account en hoe zet je die het beste in voor je zoektocht naar
werk. Neem je eigen device (laptop of tablet) mee en we maken er
een productieve workshop van deze ochtend.
lees meer >

Zomerplezier! 'Zin in Zaterdag". Workshops en
voorstellingen voor kinderen
Ook zo’n zin in de zomer?
Na het succes van vorig jaar organiseren we een nieuwe versie
van: ‘Zomerplezier. Zin in zaterdag.’ Vanaf 24 juli is er tijdens de
zomervakantie iedere zaterdag in één van onze vestigingen
iets te doen.
Dit jaar met onder andere weer een poppenvoorstelling van ‘De
Vliegende Koffer’ (bekend van Ollie Trollie).
Peuters mogen komen dansen tijdens een workshop verzorgd door het
Pieck.
De allerkleinsten kunnen met hun (groot)ouders genieten van muziek
tijdens ‘Muziek op schoot’ met Christa van Hulten van ’t Pieck.
Voor de wat oudere kinderen: een hele leuke Tik-Tok workshop, een
spannend avontuur beleven in een spel van de ‘Adventure Club’ én
een lego-ledlampje bouwen met de ‘Ontwerpcirkel’.
Voor iedere leeftijd is er dus wel iets.
Ga naar onze website voor meer informatie en meld je snel aan
voor:
Zomerplezier. 'Zin in zaterdag'.
lees meer >

We pakken ze deze zomer weer mooi voor je in, die
Dates.
Het is weer tijd voor de jaarlijkse Blind Date* met de Bibliotheek!
Vanaf 12 juli staan ze klaar, de Blind Date tassen. Ook dit jaar kun je
kiezen uit maar liefst 3 verschillende genres óf een verrassende tas.
Boeken uit? Dan breng je ze gewoon weer terug en... de tas mag je
houden. Zonnebril, handdoek, boek – het past allemaal in deze
zomerse strandtas!
Dit jaar mét verkoelende verrassing van de Bibliotheek Heusden en
café In den Gekroonden Hoed in Elshout.
Fijne zomer!
*1 per persoon en...zolang de voorraad strekt.

Vacatures bij de Bibliotheek
Ben jij op zoek naar een baan? En klinkt: 'Programma’s maken voor
participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling', je als
muziek in de oren? Dan willen wij graag met jou kennismaken!
Klik snel door naar de vacature.
lees meer >

Onze goudmijnen
Onze goudmijnen; we delen ze graag! Misschien onbekend terrein
voor je; onze Databanken. Maar wat is er veel informatie te vinden!
Dat is dus een goede reden om deze digitale bronnen onder de
aandacht te brengen. Wil je info over erfgoed en cultuur, zoek je naar
testresultaten van producten, krantenarchieven of uittreksels en
biografieën van schrijvers. Alles is er te vinden.
Kijk zeker ook even bij EBSCO als je houdt van History, Science en
DIY. Bij een aantal digitale bronnen kun je alleen terecht als je lid
bent van de Bibliotheek. Houd je biebpas bij de hand, inloggen is heel
makkelijk.
Je komt tijd te kort als je de mogelijkheden eenmaal ontdekt hebt!
lees meer >

De Adventure club
woensdagmiddag 14 en 28 juli, 4 en 11 augustus | 14.30 tot
16.00 uur | verschillende vestigingen | gratis | aanmelden
De Adventure Club gaat weer van start! Beleef en doe mee aan
spannende en fantasierijke verhalen in een prachtig spel. De
Adventure Club is een soort Dungeons & Dragons voor kinderen.
Welke kant laat jij het verhaal op gaan? Word jij ook een Held of
Heldin in verhalen?
(de Adventure club is óók een zaterdagochtend aanwezig bij
Zomerplezier)
lees meer >
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