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'Wat een ramp!' Lezing en exposities in teken van 
de maand van de geschiedenis 
  

  
 

 

Kinderboekenweek start 
5 okt 

Dit nieuws gemist? Ga dan Gi-

Ga-Gauw naar onze website! 

 

lees meer >  

   

 

Tijdschriftenbieb 

Voordeel met je biebpas: 23 

tijdschriften die je gratis 

online kunt lezen! Download 

de app. 

 

lees meer >  

   

 

Ken je de pagina 
Oefenen & Hulp al? 

Hier vind je een overzicht 

waar wij je bij kunnen helpen! 

 

lees meer >  

   

 

 

Activiteiten Maand van de geschiedenis: Wat een ramp! 
Het landelijke thema van de maand van de geschiedenis is “Wat een 

ramp”. In oktober worden onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp 

vandaag' heel diverse activiteiten georganiseerd. In Heusden heeft 

Bibliotheek Heusden in samenwerking met Streekarchief Land van 

Heusden en Altena, Heemkundekring Onsenoort en Waterschap Aa en 

Maas een aantal activiteiten georganiseerd. Rampen die in Heusden 

grote gevolgen hadden en die kenmerkend zijn voor het landschap 

van vandaag zijn waterrampen. Daarom ligt daar in het lokale 

programma de focus op. 

 

Expositie Van Waterramp tot droogte – hele maand oktober 

In de Bibliotheek Vlijmen is de hele maand oktober de expositie ‘Van 
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Waterramp tot droogte’ te zien. Hierbij staan de waterrampen bij 

Haarsteeg en bij Nieuwkuijk centraal. En wordt een link gelegd naar 

het huidige watermanagement. 

 

Expositie 600 jaar Sint Elisabethsvloed 

In de Bibliotheek Drunen is van 17 oktober tot 5 november een 

expositie te zien over 600 jaar Sint Elisabethsvloed. Naast informatie 

over de Sint Elisabethsvloed is er ook aandacht voor de historie en 

restauratie van de Doeverense Sluis. 

 

Lezing Van Waterramp tot droogte – 20 oktober | 19.30 uur | 

de Bibliotheek Vlijmen | gratis | aanmelden 

Tijdens de lezing ‘Van Waterramp tot droogte’ komen het verleden en 

het heden samen. Er wordt verteld over de waterrampen veroorzaakt 

door dijkdoorbraken bij Haarsteeg in 1799 en bij Nieuwkuijk in 1880. 

Daarnaast is er aandacht voor het huidige watermanagement. De 

lezing wordt gegeven door Heemkundekring Onsenoort en Waterschap 

Aa en Maas. 

lees meer >  

  

 

 

Rooien Bart Band in Beleef de Bieb 
zaterdag 8 okt | 11 uur | de Bibliotheek Drunen | gratis | 

aanmelden 

Tijdens Beleef de Bieb brengen Leo de Vlieger en zijn Rooien Bart 

Band met diverse liedjes een boek tot leven. Ken je het verhaal van 

de dappere schoenmaker Bart de Bie? Hij is de hoofdpersoon in het 

boek Rooien Bart van J.W. van Heesbeen. 

Dit jaar kwam het boek Rooien Bart opnieuw uit. Speciaal hiervoor 

schreef Troubadour Leo de Vlieger vijftien liedjes, van gevoelig tot 

opzwepend. Samen vertellen ze het verhaal van Rooien Bart. 

 

lees meer >  

  

 

 

Geen verhoging van de tarieven in 2023. 
Alles wordt duurder maar wij hebben goed nieuws. De tarieven 

van de bibliotheek worden in 2023, net als in 2022 niet 

verhoogd. Dit geldt voor alle soorten abonnementen. 

 

Het is van groot belang voor iedereen in onze gemeente dat de 

Bibliotheek betaalbaar blijft. Mee kunnen blijven doen in deze snel 

veranderende en voornamelijk digitale samenleving, je blijven 

ontwikkelen en elkaar ontmoeten. Dat hoort bij de eerste 

https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9906&dli=5cd712c442ea4bda71a6505487038c66&li=a7e57f72c7f0a263e8cf9466ca760b28
https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9906&dli=5cd712c442ea4bda71a6505487038c66&li=21c9b5df3eedc41ad30bdcae41515ff5
https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9906&dli=5cd712c442ea4bda71a6505487038c66&li=f8c3833f3ef94bac224b543cfaba40ce
https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9906&dli=5cd712c442ea4bda71a6505487038c66&li=21c9b5df3eedc41ad30bdcae41515ff5
https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9906&dli=5cd712c442ea4bda71a6505487038c66&li=cf1436eea08ee30d8d31bd43c7658dd2
https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9906&dli=5cd712c442ea4bda71a6505487038c66&li=21c9b5df3eedc41ad30bdcae41515ff5
https://webcat.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?&event=dl&sid=999&prt=9906&dli=5cd712c442ea4bda71a6505487038c66&li=cf1436eea08ee30d8d31bd43c7658dd2


levensbehoeften van de mens. Wij vinden het daarom belangrijk dat 

juist nu de bibliotheek voor iedereen bereikbaar blijft. Daarom hebben 

wij besloten om de tarieven in 2023 niet te verhogen. 

 

Iedereen is welkom in de Bibliotheek, of je nu lid bent of niet. De 

huiskamer voor bezoekers om de krant of een tijdschrift te lezen, te 

studeren of te ontmoeten. Maar ook de plek om informatie en hulp te 

kunnen vragen. Bijvoorbeeld over geldzaken of formulieren. Ook 

bieden wij verschillende cursussen en activiteiten aan. 

 

Ben je onder de 18? Kom naar de Bibliotheek dan maken we je gratis 

lid. 

lees meer >  

  

 

 

Schuif aan bij de Nationale Voorleeslunch, kom luisteren! 
Op vrijdag 7 oktober is het Nationale Ouderendag. Op die dag is ook 

de Nationale Voorleeslunch. In de Bibliotheek in Drunen komt 

wethouder Martijn van Esch voorlezen. 

 

Dit jaar is de 10de editie van de Voorleeslunch. Daarvoor is een 

speciale voorleesbundel gemaakt waaruit Martijn van Esch komt 

voorlezen. De verhalen zijn dit jaar geschreven door Bart Chabot, 

Marion Bloem en Kader Abdolah. Ook de verhalen die in de eerdere 

edities werden voorgelezen staan in de bundel. 

 

De Voorleeslunch start om 11 uur met koffie met iets lekkers. Om 

11.15 uur start het voorlezen. De toegang is gratis dus voel je 

welkom! 

 

Heb je nog een ander idee voor een voorleesmoment? Laat het ons 

dan weten , we hebben als Bibliotheek nog een aantal bundels 

beschikbaar. 

lees meer >  

  

 

 

Gratis dvd lenen 
Wist je dat er bij de Bibliotheek ook dvd’s te huur zijn? 

Vanaf 1 oktober is het lenen van een dvd gratis. We hebben films 

en series voor kinderen en volwassenen in verschillende genres. Ben 

je nog in het bezit van een dvd-speler en wil je op een regenachtig 

avondje 'old skool' film kijken, zoek dan nu alvast een mooie film uit. 

lees meer >  
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Het Geheugen van Brabant al ontdekt? 
Op de website van het Geheugen van Brabant is heel veel info te 

vinden over historische foto’s, films, kranten, tekeningen, schilderijen, 

handschriften, documenten en archeologische objecten. 

Ontdek de geschiedenis van onze gemeente en als je interesse gewekt 

is en je wilt snuffelen op de landelijke beeldbank, klik dan op de 

oranje knop hieronder. 

 

foto: beeldbank BHIC 

lees meer >  
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Bibliotheek Drunen 

 www.bibliotheekheusden.nl | info@bibliotheekheusden.nl 

Rooseveltstraat 32, 5151 CR DRUNEN, NEDERLAND 

0416-373032 
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