Oktober; een maand die bol staat van
activiteiten!

10-2021

App tour - Heb jij 'm al? Probeer de online Bibliotheek-app
in jouw bibliotheek
Wil je de app van de online Bibliotheek weleens uitproberen?
Kom dan op vrijdag 1 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur naar
de lees- en luisterspot in Bibliotheek Vlijmen. Onze medewerkers
staan klaar om je te helpen met de e-books en luisterboeken in de
app. En om antwoord te geven op al je andere vragen over het digitale
aanbod van de Bibliotheek.
lees meer >

Walk&Talk met Anita Koekkoek over Tweekracht
maandag 4 oktober | 10.00 - 11.30 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | gratis | aanmelden
Deze editie van Walk&Talk heeft als thema: TweeKracht: de Snelste
Route naar Je Beste Ik. In een interactieve workshop gaan we samen
aan de slag met de vraag: "Wat maakt jou uniek?” De meeste mensen
kunnen wel een rijtje eigenschappen opnoemen, maar hoe waardevol
zou het zijn als je jouw échte KernKrachten kent?
Ontdek je twee KernKrachten en versterk je positieve energie,
veerkracht en persoonlijke keuzes tijdens deze Walk&Talk.

lees meer >

Het leven na een herseninfarct, hoe ga je daar mee om?
maandag 4 oktober | 19.30 - 21.00 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | aanmelden | leden € 5,- niet-leden € 7,50
Hoe ga je om met tegenslag?
Na een herseninfarct zag het leven van muzikant Willem Philipsen,
gitarist bij Postman, Soulvation en Anouk, er compleet anders uit. Hoe
vind je de motivatie en inspiratie om verder te gaan?
Laat je deze avond meenemen en inspireren door het verhaal van
iemand die zichzelf compleet opnieuw wist uit te vinden.
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor deze lezing
lees meer >

Schuif aan bij de Nationale Voorleeslunch
vrijdag 1 oktober | 09.45 - 11.00 uur | de Bibliotheek Drunen |
gratis | aanmelden
Op Nationale Ouderendag vindt voor de negende keer de Nationale
Voorleeslunch plaats. Ook de Bibliotheek Heusden doet van harte mee
aan dit evenement. Het Nationale Voorleeslunchverhaal 2021 is
geschreven door Mensje van Keulen.
Haar verhaal nodigt uit om na het voorlezen met elkaar in gesprek te
gaan.
lees meer >

Nieuw! Digicafé in de Bibliotheek in Vlijmen
woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | open inloop | gratis
Vanaf woensdag 6 oktober is het ook mogelijk om naar de
Bibliotheek in Vlijmen te komen voor vragen rondom computers,
internet en social media. De vrijwilligers van Seniorweb helpen je
graag hierbij. Specifiek voor Vlijmen zijn de lesprogramma's van
Digivitaler. Hierbij kun je oefenen met digitale zorg, zoals:

apotheker.nl, thuisarts.nl, gezondheidsapps, online vragen stellen,
patientenportals of videobellen met de dokter.
lees meer >

Vragen over Coronabewijs of CoronaCheckapp?
Is er iets niet helemaal duidelijk, heb je hulp nodig bij het downloaden
van de CoronaCheckapp of lukt het niet om de QR code te printen?
Met deze en andere vragen over de digitale overheid kun je terecht in
de Bibliotheek Drunen tijdens het IDO inloopspreekuur op
Maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
Dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur
Donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 uu
Wat neem je mee?
Vergeet je smartphone niet, maar ook je DigiD en de inloggegevens
daarvan, dan kunnen we je meteen helpen. Nog geen DigiD? Dan
helpen we je bij het aanvragen van een Digidcode.
Heb je geen smartphone én geen DigiD, dan kun je bellen naar 08001421. Houd je burgerservicenummer (bsn) en je postcode bij de
hand. De QR code wordt dan binnen een paar dagen naar je
toegestuurd. Ook kun je in de Bibliotheek een formulier ophalen,
invullen en opsturen.
Wij helpen je graag!
lees meer >

Handen uit de mouwen in Maand van de geschiedenis
woensdag 20 oktober | 20.00 - 21.30 uur | € 7,50 (livestream)
- € 12,50 | reserveren
Van slavernij tot kinderarbeid en van mijnwerkers tot
vakbonden.
Dat is het thema van de Maand van de Geschiedenis in oktober. In het
Maand van de Geschiedenis-magazine* lees je achtergrondartikelen
over het thema 'Aan het werk', columns en een interview met essayist

James Kennedy. Kennedy is tevens te gast bij Rondje Brabant
Presenteert en dit interview is live bij te wonen of te volgen via
livestream vanuit de Bibliotheek de Nieuwe Veste in Breda.
*zolang de voorraad strekt
lees meer >

Zuivelfabrieken in Heusden... waar stonden ze?
expositie | 4 - 30 oktober | de Bibliotheek Vlijmen |
gratis Heemkundekring Onsenoort toont tijdens de Maand van de
Geschiedenis een expositie over de opkomst van de zuivelfabrieken tot
aan het verdwijnen van deze industrie in het land van Heusden.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de
Bibliotheek.
lees meer >

Expositie kleurplaten leden Stichting Ontmoeten
Samen kleuren met volwassenen, dat hebben de leden van Stichting
Ontmoeten Heusden deze zomer als afsluitende serie workshops
gedaan met Saskia van Oversteeg in het Pieck. Nu de kleurplaten af
zijn, staan ze tentoongesteld in de Bibliotheek Drunen als onderdeel
van de Week tegen Eenzaamheid en Nationale Ouderendag.
lees meer >

Wat staat er nog meer in de agenda?
Diverse activiteiten op een rijtje
- Lezingen
- Spreekuren
- Cursussen
- Online lezingen
- Kinderactiviteiten

.

Bibliotheek Heusden
www.bibliotheekheusden.nl | info@bibliotheekheusden.nl
Rooseveltstraat 32, 5151 CR DRUNEN, NEDERLAND
0416-373032

Gegenereerd met Wise.

Berichtnr. N7578461

