Langer open op zaterdag! Cursussen, laaggeletterdheid en diverse lezingen.

Langer open op zaterdag! Cursussen,
laaggeletterdheid en diverse lezingen.

'Nacht van de
literatuur' op 18
september

Begrèpte gij ut nog?

Online livestream vanuit de
Bibliotheek Eemland te
Amersfoort met Tommy
Wieringa, Sofie Lakmaker en
Auke Hulst.
afbeelding © Bibliotheek
Eemland

9-2021

Versta je ze niet? Vanaf nu

Hebbes! Alles voor je
mondeling Nederlands

geen probleem meer want

Nog even niet aan denken,

Marie van de Middelhaai heeft

aan je examens zo net na je

d’r gróòt Hàòrstéégs, Kùìjks

vakantie. Maar zet het wél

en Vlèèmes woordenboek

even in je nieuwe

compleet en dat ligt in de bieb

schoolagenda. Je gaat het

in Vlijmen en Drunen ter

zeker gebruiken!

inzage. Tip: feestdagen

#Uittrekselbank #Literom

cadeau.
lees meer >

lees meer >

lees meer >

Zaterdag langer open van 10 tot 15 uur!
Gewijzigde openingstijden
Met ingang van 6 september worden de openingstijden gewijzigd.
De bibliotheken Drunen en Vlijmen zijn dan van maandag tot en met
vrijdag geopend van 11:00-17:00 uur en zaterdag van 10:00-15:00
uur.
Voor de vestiging in Oudheusden zijn de openingstijden:
maandag, woensdag en vrijdag van 11:00-17:00 uur.

Kom jij ons helpen?
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor de zaterdagmiddag in Drunen
en Vlijmen van 13:00-15:00 uur. Werk je graag met mensen en met
boeken? Ben je handig met de computer? Ben je 1x per 2, 3 of 4
weken beschikbaar op zaterdagmiddag van 13:00-15:00 als
vrijwilliger? Dan zoeken we jou voor onze vestigingen in Drunen en
Vlijmen. Wij bieden een plezierige en inspirerende werkomgeving en
hebben een goed vrijwilligersbeleid.
Interesse? Stuur ons een berichtje en we nemen snel contact met je
op.
lees meer >

Inloopochtend ZorgSaam Bijeen Heusden
iedere dinsdag* vanaf 7 september | 9.30 - 11.30 uur | de
Bibliotheek Drunen
Regie over het eigen leven houden, is wat ieder mens wil. U vast ook.
Wat u zelf kunt, wilt u zo lang mogelijk zelf blijven doen. Maar er kan
zich een situatie voordoen waarin een steuntje in de rug erg fijn is. In
dat geval kan ZorgSaam Heusden u helpen. ZorgSaam denkt met u
mee als het thuis om wat voor reden dan ook niet meer gaat. Samen
met u zoeken wij naar een passende oplossing. *uitgezonderd van
schoolvakanties
lees meer >

Walk&Talk met Leerwerkloket Midden Brabant
maandag 6 september | 10.00 - 11.30 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | gratis | aanmelden
Of je nou werkzoekende bent, werknemer, zzp'er of werkgever, bij
het Leerwerkloket kun je terecht met al je vragen over leren en
werken. Zij vormen een brug tussen onderwijs, overheid, werkgever
en werknemer en helpen je graag.
Schroom niet en meld je aan.
Wil je snel en makkelijk iets bijleren? Kijk bij de gratis online
trainingen van SkillsTown.
Kennis vergroot je kansen!
lees meer >

Kies je ervoor om te leven in beperkingen of ga je
voor een bestaan met grenzeloze mogelijkheden?
maandag 4 oktober | 19.30 - 21.00 uur | aanmelden | leden €
5,- niet-leden € 7,50 | de Bibliotheek Vlijmen
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.
lees meer >

Kom in actie tegen laaggeletterdheid!
6 t/m 12 september Week van Lezen en Schrijven
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen,
schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met
bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon.
In de gemeente Heusden gaat het om 9%. Moeite hebben met lezen
en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar:
minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan
geletterde mensen.
Van maandag 6 tot en met zondag 12 september organiseert
Stichting Lezen en Schrijven daarom de Week van Lezen en
Schrijven. De organisatie roept heel Nederland op in actie te komen
tegen laaggeletterdheid. De gemeente Heusden neemt ook dit jaar
weer deel aan deze periode, waarbij er in Heusden een hele maand
wordt uitgetrokken.
lees meer >

Rondje Brabant Presenteert: Teun van de Keuken
woensdag 15 september | 20.00 t/m 21.30 uur | De
Bibliotheek Eindhoven via een livestream | Entree € 12,50 |
Livestream € 7,50
Over de (on)eerlijke productieprocessen van ons voedsel
Teun van de Keuken, journalist, columnist en programmamaker, is op
15 september te gast tijdens Rondje Brabant Presenteert in de
Bibliotheek Eindhoven. Hij wordt geïnterviewd door Theo Verbruggen.
Al jaren is Teun van de Keuken één van de gezichten van
Keuringsdienst van Waarde (KRO) dat inzicht probeert te geven in de
wondere wereld achter ons voedsel. Daarnaast presenteert hij diverse

onderzoeksprogramma’s en stelt hij in zijn columns actuele
maatschappelijke kwesties aan de kaak.
Verzorgd door Rondje Brabant Presenteert
lees meer >

- Cursussen - Wat kan ik met ‘n iPad, iPhone,
Android tablet?
In het bezit van zo’n apparaat, maar eigenlijk niet goed weten waar je
de ontdekkingstocht naar de mogelijkheden ervan moet beginnen?
Informeer dan naar de cursussen die er gegeven worden door
Seniorweb in onze vestigingen. Er zijn beginners- en gevorderden
cursussen. Hiervoor moet je je aanmelden en hieraan zijn kosten
verbonden voor het lesmateriaal.
Tips en trucs kun je ook bij het Digicafé in Drunen of Vlijmen (gratis
open inloop) delen met elkaar!
lees meer >

VoorleesExpress en de Bibliotheek Heusden
Wil jij heel leuk en belangrijk vrijwilligerswerk doen?
Meld je dan aan bij de VoorleesExpress van Bibliotheek Heusden. We
gaan in het begin van het nieuwe schooljaar weer van start. Bij
gezinnen met kinderen die een taalachterstand hebben komt 20
weken lang een voorlezer langs om aan de taalontwikkeling te werken.
Dit gebeurt natuurlijk door voorlezen maar ook door lekker samen te
praten en (taal)spelletjes te doen.
Als vrijwilliger help je kinderen, maar ook bijvoorbeeld hun ouders
met het ontwikkelen van taal, zelfvertrouwen en natuurlijk plezier
hebben met anderen. Natuurlijk krijg je hier alle begeleiding die je
nodig hebt. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een
mailtje naar: Joyce Kooreman
lees meer >

Vergeet me
dinsdag 21 september | 19:30 t/m 21:00 uur | de Bibliotheek
Drunen | gratis | aanmelden
Judith de Laat vertelt over haar debuutroman “Vergeet me”. Dit
verhaal schetst een reëel en indringend beeld van de invloed van
Alzheimer op zowel patiënt als familie.

foto: Jeroen Mies
lees meer >

Vragen over het opvoeden van je kinderen of andere
levensvragen?
Ingrid Rossen, gezins- en kindercoach beantwoordt je vragen graag
tijdens de Spel&Boek bijeenkomst op woensdagmiddag 6 okt in
Drunen.
Wil je graag meer over opvoeden weten? Kom dan op 11 okt dan gaat
zij dieper op de materie in tijdens haar lezing: Bewuster opvoeden,
hoe doe je dat?
Voor andere levensvragen kun je om de week terecht bij Marianne
Merkx.
Kijk hier voor alle data.

.

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

Berichtnr. N7556646

