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Het cadeautje van Nederland Leest ligt voor
je klaar!
Geschenk van de Bibliotheek

1 t/m 30 november | alle vestigingen | gratis voor leden 18+.
Haal tijdens Nederland Leest het gratis* boek; Het zwijgen van Maria
Zachea van Judith Koelemeijer op in de Bibliotheek! Een goed boek
brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. Daarom
organiseren we tijdens Nederland Leest, de campagne die de hele
maand november plaatsvindt, verschillende activiteiten voor je. Kijk
voor meer informatie op onze website en meld je aan voor onze
activiteiten.
Beluister hier de door Muziekweb geselecteerde songs, die uitgebracht
zijn door o.a. Bowie, Roxy Music en Jefferson Airplane naar aanleiding
van een goed, indrukwekkend of inspirerend boek.
*zolang de voorraad strekt.
Veilig naar de Bibliotheek? Kijk vóór je bezoek naar de laatste update
i.v.m. de Coronamaatregelen.
lees meer >

Foto-expositie Lips in & uit beeld
1 t/m 28 november | de Bibliotheek Drunen.
Ook dit is geschiedenis... Scheepschroevenfabriek Lips Drunen.
Leden van Fotoclub Drunen kregen de kans om de Lips fabriek te

fotograferen voordat het gebouw tegen de vlakte ging. Lips neemt een
belangrijke plaats in, in de geschiedenis van Drunen. Een selectie van
die foto’s is te zien tijdens de openingsuren van de Bibliotheek
Drunen.
lees meer >

Zolang ik het kan. Online ontmoeting met
mantelzorgers.
donderdag 19 november | 10 tot 11.30 uur | online |
aanmelden
Mantelzorg is een thema in het Nederland Leest geschenkboek ‘Het
zwijgen van Maria Zachea’. Rijma de Ruiter van Verlies & Herstel en
zorgverlener in de thuiszorg weet uit ervaring waar mantelzorgers en
hun naasten behoefte aan hebben. Zij geeft inzicht, middels deze
online sessie, in wat het kan betekenen om mantelzorger te zijn.
lees meer >

Op zoek naar kleine geschiedenissen met het
Streekarchief
woensdag 25 november | 10 tot 11.30 uur | de Bibliotheek
Drunen | gratis | aanmelden
Ga met het Streekarchief Langstraat Heusden Altena op onderzoek uit
in oude kranten, genealogische bronnen, archiefinventarissen en de
gedigitaliseerde fotocollectie. Haal herinneringen op of ontdek nieuwe
grote verhalen, het verborgen verleden.
Verzorgd door Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Salha.
lees meer >

Eén boek, grote impact
Het thema van Nederland Leest ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’
gaat niet alleen over lokale geschiedenis, maar ook over persoonlijke
geschiedenis. Daarom nodigen we iedereen, met de 'Eén boek, grote
impact’-actie, uit om een bibliotheekboek met een andere bezoeker te
delen, dat grote impact op hun leven heeft gemaakt. Elke manier van
impact is goed, als het voor jou maar een belangrijk boek is of was.
Wil je een boek delen met iemand? Dat kan door het formulier op de
website of in de Bibliotheek in te vullen. Wil je een boek van een
ander lenen? Pak dan één van de tasjes mee in de Bibliotheek en laat

je verrassen. Geheel vrijblijvend is er de mogelijkheid met de deler of
lener van het boek in contact te komen.
Afbeelding: Cover van het boek No Impact Man
lees meer >
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