Studeren, lenen of spreekuren bezoeken in de
bieb, het kan!
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De eerste nieuwsbrief van het jaar 2022
Allereerst wensen wij iedereen een goed en gezond 2022 toe!
Wij begroeten onze leden en bezoekers graag, natuurlijk op
gepaste afstand, in onze vestigingen in Drunen, Oudheusden
en Vlijmen. We hopen op 365 nieuwe dagen met 365 nieuwe
kansen, mogelijkheden, samenwerking en positiviteit!
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar én wat hadden wij
graag de deuren wagenwijd open gezet om alle activiteiten weer als
vanouds te kunnen starten. Dat kan nog even niet. Voor zover we nu
weten blijven de huidige Coronamaatregelen van kracht tot 14 januari.
Maar gelukkig mogen de bibliotheken wel open blijven om boeken te
lenen, te studeren of vragen te stellen bij het IDO of bij de
inloopspreekuren van het Digicafé.
In onze agenda vind je steeds het actuele programma. Mocht er
tussentijds iets veranderen aan de maatregelen, dan regelen we de
activiteiten zó dat het voor iedere bezoeker en cursist veilig is om de
Bibliotheek te bezoeken. Onze online reserveringsservice is 24/7 te
bereiken. Zodra je gereserveerde materialen binnen zijn, ontvang je
een afhaalberichtje via e-mail.
Check voor je bezoek even de website.
lees meer >

Rondje Brabant Presenteert: Rudy Asibey
woensdag 19 januari | 19.45 - 21.30 uur | online of live | de
Bibliotheek Vlijmen | reserveren
Hoe is het om als zwarte vrouw op te groeien in Nederland? Wanneer
Rudy Asibey geconfronteerd wordt met de beelden van het
toenemende politiegeweld in de VS en de reacties daarop in Nederland
begint ze uit pure frustratie te schrijven over de discussie rondom
racisme. Rudy neemt ons mee naar haar jeugd door middel van
onthutsende passages uit haar dagboek en schetst een pijnlijk beeld
van het Nederland waarin ze is opgegroeid.
Of deze activiteit doorgang kan vinden en hoe, is afhankelijk
van de dan geldende Coronamaatregelen. Ook hier geldt: check
onze activiteitenagenda a.u.b.
Bij het volgende interview is Theo Verbruggen in gesprek met Eva
Rovers over: 'Hoe burgerberaden boze burgers veranderen in
betrokken burgers'.
Dat interview vindt plaats in de Bibliotheek Helmond-Peel op 16
februari 2022 en is live of online te volgen.
foto: Sharon Jane
lees meer >

Hulp bij afspraak maken boostervaccinatie of QR code
opvragen
In de Bibliotheek Drunen kun je op maandag- en donderdagmiddag
van 14 tot 16 uur, en op dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur hulp
vragen bij het IDO: Informatie Digitale Overheid loket.
Maar een paar dingen moet je zeker niet vergeten als je komt: je
DigiD code en je paspoort of ID-kaart. Wil je liever online kijken hoe je
het zelf kunt regelen?
Bekijk dan de demo 'Uitleg afspraak coronaprik'.
lees meer >

Wist je dat?
Er een haal- en brengservice voor ouderen is?
Deze dienstverlening 'Bibliotheek-aan-huis' bestemd is voor iedereen
die: van lezen houdt, zelfstandig woont en niet zelf naar de
Bibliotheek kan komen door ziekte of handicap. Eenmaal per drie of

vier weken brengt een vrijwilliger de boeken die je graag leest bij je
thuis. Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op via 0416-373032
of mail naar info@bibliotheekheusden.nl

En weet je dit ook al?
Dat je via Facebook heel snel geholpen wordt als je tegen een
probleem aanloopt bij het inloggen bij Bibliotheek.nl, bij het
downloaden van e-books naar Tablet of e-reader. De medewerkers
van de helpdesk loodsen je er via de chatfunctie op hun
Facebookpagina moeiteloos doorheen. Fijn om te weten toch?
lees meer >

Lezen voor school, maar wat en hoe kies je uit zoveel
boeken?
Daar sta je dan voor die kast met ál die boeken en je weet het
gewoonweg niet. Welke schrijver, welk genre en welk niveau?
Wij maken het je daarom makkelijker. Alle Lezen voor de Lijst boeken
die we in onze Bibliotheken hebben, vind je in de catalogus met een
niveauaanduiding én zijn voorzien van een sticker.
Ben je in de leeftijd van 12 tot 15 jaar? Dan kun je kiezen uit 5
niveau's met een blauwe sticker; S, 1, 2, 3 en 4.
Ben je tussen de 15 en 18 jaar, dan zijn er 6 niveaus in het rood waar
jij uit kunt kiezen. In de bieb vind je bij de C- en D boeken op een
poster extra info om te zien wat het best bij jou past.
Lang niet in de bieb geweest of zit je op het d'Oultremontcollege, loop
dan eerst even langs de infobalie, dan activeren we jouw biebpas.
Enne... succes met je boekverslag of mondeling examen!
lees meer >

Leerlingen van het d'Oultremont College op bezoek voor
de BiebEscape
Op 15, 16 en 17 december heeft de Bibliotheek Drunen de 1e jaars
leerlingen van het d’Oultremont College ontvangen. Op speelse wijze
hebben ze kennis gemaakt met de Bibliotheek. In groepjes losten de
leerlingen puzzels op van het spel BiebEscape met de hulp van boeken
uit de collectie.
Voor de winnaars was er een prijsje. Het waren geslaagde dagen. De
leerlingen hebben enthousiast - en vaak ook bloedfanatiek gepuzzeld. Door de lockdown zijn er helaas een aantal groepen die het

spel niet meer konden doen.
BiebEscape is een jaarlijks terugkerende activiteit voor alle 1e jaars.
Leerlingen van het d’Oultremont College zijn automatisch lid van de
Bibliotheek Heusden.

We zijn benieuwd naar wat jij ervan vindt!
Wat vond je van Nederland Leest?
We willen je via een korte enquête vragen hoe jij Nederland Leest
hebt ervaren. Ook als je niets hebt meegekregen van Nederland Leest
is het voor ons van belang dat je twee vragen beantwoordt. Het kost
ongeveer 5 minuten om de enquête in te vullen.
De vragenlijst staat open tot en met vrijdag 14 januari.
lees meer >

Muziekweb naar Beeld en Geluid
Vanaf 1 januari 2022 kun je als muziekliefhebber putten uit één van
de grootste muziekcollecties in Europa. De muziekcollecties van
Muziekweb en Beeld en Geluid zijn samengevoegd en zorgen daardoor
nu voor een online muziekbibliotheek met miljoenen tracks! Neem
eens een kijkje of nog beter... luister eens.
lees meer >

Gevonden voorwerpen
Had je 'm nog niet gemist? Die mooie uilenmuts of die set
handschoenen?
Wat nou als het volgende week gaat vriezen dat het kraakt? Gelukkig
hebben wij ze nog even voor je bewaard. Kom je ze deze week
ophalen?
Met enige regelmaat worden er dingen gevonden, bibliotheekpassen,
boekenleggers, fietssleutels, sjaal, jas, bril, foto's, of zelfs ID-kaarten
of andere waardevolle spullen. We bewaren ze een tijd, maar als er
niemand voor komt en wij kunnen de eigenaar ervan niet
achterhalen... tjsa dan wordt het toch weggegooid. Gewoon even
informeren dus als je na een bezoek aan de bieb iets belangrijks mist.
(PS. Als een ID kaart blijft liggen en wij de eigenaar niet kunnen
bereiken, wordt de gemeente ingelicht.)
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