Workshops: Jouw leven; een huis vol
verhalen en Babymassage
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Expositie: Verrassend
Brabant

Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei zijn alle
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waarin wij wonen!
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lezen in huis hebt. Mooie dag
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de Bibliotheek Drunen.

gewenst!

Weerwolven van Wakkerdam,
Dixit en Chronicles of Crime.
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lees meer >

lees meer >

Drunense Deining: Struikelstenen in Heusden
zaterdag 4 mei | 11 uur| de Bibliotheek Drunen | gratis
De eerste zaterdag van de maand mei valt op 4 mei, de dag van de
Nationale Dodenherdenking. Tijdens de Drunense Deining staan we stil
bij de gebeurtenissen 75 jaar geleden in de gemeente Heusden. In de
Bibliotheek is een expositie te zien over de Joodse Geschiedenis en
Heusden. De expositie is samengesteld door Heemkundekring
Onsenoort. Bart Beaard, van deze vereniging, zal tijdens de Drunense
Deining een toelichting geven op de expositie.
Ja, ik wil graag deze Drunense Deining bijwonen
lees meer >

Workshop Babymassage
woensdag 29 mei | 10:30 -11:00 u. | de Bibliotheek Vlijmen |
gratis
Tijdens de workshop Babymassage leer je je kindje masseren met
liefdevolle aandacht. Het is niet alleen een heerlijk momentje samen,
het is ook goed voor het welzijn en de ontwikkeling van je kindje.
Wij vinden het fijn als je je even aanmeldt via onze site.
lees meer >

Schrijfworkshop: Jouw leven; een huis vol verhalen
Door verhalen op te schrijven, kun je meer samenhang in je leven
ontdekken. Daarnaast helpt het vertellen van verhalen om vanuit
andere perspectieven naar je eigen levensverhaal te kijken. Het
schrijven kan rust, troost en kracht geven.
Tijdens deze workshop, die begint op 8 mei, wordt je door eenvoudige
schrijfoefeningen op weg geholpen bij het schrijven van jouw
levensboek.
lees meer >

Activiteiten op een rijtje
Benieuwd welke inloopspreekuren, exposities en andere activiteiten er
plaatsvinden in de Bibliotheek?
Kijk dan even in onze agenda!
lees meer >

Stemmen in de Bibliotheken in Drunen en Vlijmen
Op 23 mei vinden de Europese Verkiezingen plaats. Twee van onze
vestigingen zijn dan weer stemlokaal. Dus wil je toch net naar de bieb
op die dag, breng dan je stempas en ID mee, breng je stem uit en
drink daarna een lekker kopje koffie of thee aan de leestafel.
lees meer >

Moederdagtip
Pssst, niet verder vertellen... wij hebben een idee voor moederdag.
Geef een Bibliotheekpas cadeau! Daar heeft ze een heel jaar plezier
van, verwelkt én smelt niet! (Natuurlijk ook geschikt voor vaders en
andere feestvarkens).
lees meer >
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