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Over de grens met Adriaan van Dis

Speelgoedbeurs op 6
november

Muziek tijdens de
wandeling

Voor iedereen die speelgoed

These boots are made for

De aarde, de mens, de
samenleving of
levensbeschouwing

wil kopen en verkopen! Haal

walking; Walk on the wild

Op zoek naar onderwerpen

je verkooplijst nu in de

side...headphone op je oren

waar je een spreekbeurt of

speelotheek.

en geniet tijdens een ommetje

werkstuk over kunt maken? Je

Verkoop is van 13.00 tot

van de mooiste nummers!

vindt hier zóveel
onderwerpen, dat gaat vast

14.30 uur in basisschool Olof
Palme.

lees meer >

lukken!

lees meer >

lees meer >

Nederland Leest 'de Wandelaar' van Adriaan van Dis
Beleef Nederland Leest in de Bibliotheek Over de grens.
Dat is het thema van Nederland Leest 2021 dat in november
plaatsvindt. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een periode
waarin het leven zich voornamelijk afspeelde tussen vier muren. Het
thema over de grens laat zien dat reizen niet altijd fysiek hoeft te
gebeuren.
Zo kun je de hele maand november jezelf laten meenemen door de
foto’s van de leden van de Fotoclub Drunen, die speciaal voor het

thema een expositie in de Bibliotheek Drunen hebben gemaakt.
Op 8 november komt KennisMaker Jeanine Heijmans in de Bibliotheek
Vlijmen een workshop geven over je eigen grenzen, namelijk over de
(h)erkenning van hoogsensitiviteit.
Ontvang een boek cadeau
Je kunt de hele maand november gratis het boek De wandelaar van
Adriaan van Dis* ophalen in al onze bibliotheekvestigingen. Heb je het
boek uitgelezen en wil je er over napraten? In week 47 organiseert de
Bibliotheek Heusden in onze vestiging in Oudheusden een speciale
Nederland Leest boekbespreking. De datum hiervan komt nog online,
dus houdt onze website in de gaten.
Zien we jou ook in de Bibliotheek Heusden tijdens Nederland Leest?
*zolang de voorraad strekt
lees meer >

KennisMakerslezing
maandag 8 november | 19.30 - 21.00 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | gratis | aanmelden
Jeanine Heijmans komt als KennisMaker een workshop geven over de
(h)erkenning van hoogsensitiviteit. Hoogsensitiviteit een modeterm?
Dat is niet meer zo. Inmiddels weten we dat 15 - 20% van de
wereldbevolking als hoogsensitief persoon wordt geboren.
In deze KennisMakerslezing leer je er meer over.
lees meer >

Over de grens; foto-expositie Nederland Leest door
Fotoclub Drunen
Expositie | 2 tot 27 november | de Bibliotheek Drunen | tijdens
openingstijden
Een foto zegt meer dan duizend woorden, net als met een boek kun je
je eigen grenzen verleggen en je wereld vergroten met nieuwe
ervaringen en verhalen. Laat je meenemen door de foto’s van de
leden van de Fotoclub Drunen, geïnspireerd door het thema van
Nederland Leest 2021, Over de Grens.
lees meer >

Walk&Talk: over arbeidsbemiddeling met Annemarie
Houtschilt
maandag 1 november | 10 uur | de Bibliotheek Vlijmen | gratis
| aanmelden
Deze editie van Walk & Talk heeft als thema: Arbeidsbemiddeling
Annemarie Houtschilt heeft al 21 jaar ervaring in de
arbeidsbemiddeling bij Adecco in ‘s- Hertogenbosch. Ze maakt graag
de match tussen werkzoekende en werkgevers, denkt graag met
werkzoekende mee en gaat proactief opzoek naar mooie
opdrachtgevers binnen de gebieden ’s-Hertogenbosch, Drunen,
Waalwijk, Heusden, Giessen, Wijk en Aalburg.
In deze editie van Walk & Talk kun je met haar in gesprek over jouw
positie als werkzoekende.
lees meer >

Groot Dictee
zaterdag 6 november | 10.45 - 13.00 uur | de Bibliotheek
Drunen | gratis | aanmelden
Het is weer tijd voor het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Je kunt
live meeschrijven in de Bibliotheek Drunen. Doe mee!
lees meer >

Boekie in de Bieb; Luister naar het verhaal over
Sinterklaas
zaterdag 20 november | 11.00 - 11.30 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | gratis | aanmelden
Tante Boekie en Feestvarken hebben er weer enorm veel zin in! Deze
maand komen ze naar de Bibliotheek om samen met de kinderen te
luisteren naar het voorlezen over Sinterklaas. Dat is altijd een
spannende tijd. Maar samen met de kinderen is het gewoon gezellig in
plaats van heel spannend!
Komen jullie ook?
lees meer >

Sinterklaas gaat weer on tour!
Op woensdag 1 december gaat hij bij al onze vestigingen op
bezoek en wat is Sinterklaas blij dat hij dit jaar gewoon weer
langs kan komen in de Bibliotheek!
En wij natuurlijk ook. Kom jij ook, om hem weer welkom te heten? De
volgorde en tijden van de bezoeken aan de vestigingen zijn als volgt:
Drunen: 14.00 - 14.45 uur

Oudheusden: 15.00 - 15.45 uur
Vlijmen: 16.00 - 16.45 uur
lees meer >

Maarten van Rossem te gast in Rondje Brabant
presenteert
woensdag 17 november | 20:00 - 21:30 uur | Theater de
Schalm of online | reserveren
Een analyse van de wereld, met onderkoelde humor en historische
feitenkennis.
Als bekendste historicus van Nederland is Maarten van Rossem op vele
terreinen een allesweter. Hoewel … zelf zegt hij “In het algemeen is
het zo dat vrijwel iedereen vrijwel altijd ongelijk heeft".
Deze lezing is onderdeel van de lezingencyclus, Rondje Brabant
Presenteert, georganiseerd door diverse Brabantse Bilbiotheken.
In januari is Rudy Asibey te gast in onze Bibliotheek in Vlijmen met
het onderwerp:
Hoe is het om als zwarte vrouw op te groeien in Nederland?
lees meer >

Zoektocht Samen Sociaal online
vanaf vrijdag 5 november | alle vestigingen van de Bibliotheek
Heusden
Het thema van de Week van de Mediawijsheid 2021 (5 t/m 12
november) is Samen Sociaal Online. Ben je tussen de 9 en 12 jaar?
Kom dan bij de Bibliotheek een leuk spel ophalen met allerlei
zoekopdrachten. Via die opdrachten vind je de sleutel naar het samen
sociaal online zijn. Met wie ga jij de uitdaging aan?
lees meer >

Tentoonstelling 'Zuivelfabrieken in Heusden' verlengd
Na een maand in de Bibliotheek Vlijmen te hebben gestaan, verplaatst
de tentoonstelling 'Zuivelfabrieken in Heusden' (samengesteld door
Heemkundekring Onsenoort) in november naar de Bibliotheek
Oudheusden. Ook hier zal de tentoonstelling één maand te zien zijn,
voordat het in december naar de laatste stop zal reizen - de
Bibliotheek Drunen.
lees meer >
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