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Wij geven jou graag dat Zomerlezengevoel
Ben je deze zomer op zoek naar wat extra ontspanning? Dan nodigen
we je van harte uit om naar de Bibliotheek Heusden te komen. In de
zomermaanden vindt het jaarlijkse Zomerlezen plaats. Wij doen dat
met onze jaarlijkse Blind Date.
9 juli t/m 20 augustus | Zomerlezen / Blind Date | alle
vestigingen | gratis
Wij kiezen met zorg 5 boeken uit in het door jou gekozen genre. En
wil je écht eens iets anders lezen dan je gewend bent? Leen dan de
tas Verrassend en ontdek schrijvers die je nog niet kent; er zitten

pareltjes tussen!
Vanaf 9 juli staan ze weer klaar!
lees meer >

Dit jaar ook een Date voor jongeren!
Boek mee op vakantie?
Probeer het! Je weet niet wat je leest totdat je eraan begint. Weg van
het moment, weg van je mobieltje, zit je ineens midden in een
spannend, historisch of romantisch verhaal. Jij kiest het genre, wij
doen de rest.
Deze Blind Date is voor jongeren die boeken lezen uit de categorie Cen D- boeken en Young Adult.
lees meer >

Zomerplezier: Elke zaterdag in de vakantie een leuke
activiteit voor kinderen
Net als voorgaande jaren hebben we ook deze zomervakantie, op
zaterdag, weer leuke activiteiten voor kinderen in de agenda staan.
Dit jaar zijn alle activiteiten gratis.
We openen dit Zomerplezier seizoen in de Bibliotheek Drunen op:
zaterdag 23 juli met de Poppenkastvoorstelling 'Wortel'. Deze
voorstelling is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar.
Hieronder alle activiteiten van Zomerplezier:
30 juli Workshop 3D pen tekenen door Ontwerp Cirkel (vanaf 7 jaar)
in Vlijmen.
6 augustus Bricks Challenge-Bouwen als een echte ingenieur door
Young Engineers (6-10 jaar) in Drunen
13 augustus Workshop Dans (kind en kleuter) door Het Pieck (4-8
jaar) in Vlijmen
20 augustus Muziek op Schoot door Het Pieck (0-3 jaar) in Drunen
27 augustus Adventure Club (8-12 jaar) in Vlijmen
3 september Adventure Club (8-12 jaar) in Drunen

Reserveer nu alvast een plaatsje voor je kind(eren)!

lees meer >

Beleef de Bieb: De magie van het poppenspel
zaterdag 9 juli | 11.00 - 12.00 uur | de Bibliotheek Drunen |
gratis | aanmelden
Ken je de wereld van het poppenspel? Of denk je de wereld van het
poppenspel te kennen? Poppenspeelster Charlotte de Lange licht een
tipje van de sluier op. Zij vertelt en demonstreert hoe beweging,
materiaal en een goed verhaal dé ingrediënten vormen voor een
prachtige illusie.
lees meer >

Zoek jij een stageplaats voor je studie Marketing &
Communicatie?
Dat komt dan goed uit! Want wij zoeken een enthousiaste MBO- of
HBO-student Marketing & Communicatie. Lees de vacature en past die
bij jou én bij jouw stageopdracht, neem dan snel contact op met de
Bibliotheek Heusden!
Startmomenten: september 2022 & februari 2023 of in overleg.
lees meer >

Nieuw voor gebruikers van wifi in de Bibliotheek Heusden:
Publicroam
Kom je in de Bibliotheek om te studeren, te werken of om te lezen en
heb je wifi nodig? Dan biedt de Bibliotheek Heusden je een veilige
digitale omgeving aan via Publicroam. Hoe het werkt? Je maakt een
gratis account aan en via een eenmalig activatiecode ga je daarna
automatisch online.
Heb je hulp nodig bij het maken van een account? Dan helpen onze
medewerkers je daar graag bij.
lees meer >

Wist je dat...
Je met vragen over brieven of formulieren van de Overheid, je terecht
kunt bij de Bibliotheek?
Het Informatiepunt Digitale Overheid kortweg het IDO genoemd
wordt?
En wist je dat...
Er een Tijdschriftenbieb is? Je kunt deze downloaden en lezen op je
tablet of smartphone? Er staan maar liefst 16 titels op, van cultuur tot
actualiteit en van sport tot ontspanning.
lees meer >

Vertoning film Herman voor jong en oud(er)
Op woensdagochtend 6 juli is de film Herman vertoond in de
Bibliotheek Vlijmen. Tijdens deze vertoning waren niet alleen leden
van de bibliotheek uitgenodigd. Groep 7 van de Lambertusschool uit
Haarsteeg kwam voor de film op de fiets naar Vlijmen. En de gasten
die anders op woensdagochtend Met Elkaar in Die Heygrave bezoeken
kwamen deze ochtend ook naar de bibliotheek. Zo was er een mooie
mix van jong en oud(er) aanwezig.
Nadat de film in alle stilte bekeken was, leidde Marianne Merkx van
het Centrum voor levensvragen het nagesprek. Aanwezigen vonden de
film heel herkenbaar, er werd stil gestaan bij goedbedoelde adviezen
en ‘moeten’. Ook was er zorg en medeleven met de hoofdpersonen uit
de film. Daarna was er de ruimte om elkaar vragen te stellen. Vragen
als ‘Hoe lang heeft pesten impact in het leven?’ werden door de jeugd
aan de volwassenen bezoekers gesteld. Een mooi en interactief
gesprek dat werd afgesloten met het schrijven van een wens voor een
ander, en voor jezelf.
lees meer >
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