December activiteiten, van Sint en Kerst tot
Digivitaler en de Wandelaar
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Walk&Talk, met gastspreker: Ghislaine van Engelen
maandag 6 december | 10 uur | de Bibliotheek Vlijmen | gratis
| aanmelden
Ghislaine van Engelen is werkzaam als Corporate Recruiter van Hutten
Catering in Veghel. Haar rol is het schrijven en plaatsen van

vacatures, zich buigen over hoe ze de juiste mensen bereikt en
daarmee uiteindelijk leuke nieuwe samenwerkers voor Hutten kan
vinden.
Meld je aan voor 6 december en Ghislaine neemt je mee in het traject
van werk zoeken en vinden!

lees meer >

RONDJE BRABANT PRESENTEERT: Damiaan Denys
woensdag 15 december | 19.45 - 21.30 uur | online of live |
Huis73 | reserveren
Filosoof en psychiater Damiaan Denys denkt over angst en vrijheid,
(ab)normaliteit, geest en hersenen, dood en leven op het kruispunt
van de disciplines psychiatrie, filosofie en neurowetenschap. Deze
lezing wordt gegeven in Huis73, de Bibliotheek in Den Bosch.
Bij het volgende interview is Theo Verbruggen in gesprek met Rudy
Asibey, over de vraag "Hoe is het om als zwarte vrouw op te groeien
in Nederland"? Dat interview vindt plaats in de Bibliotheek Vlijmen op
19 januari 2022 en is live of online te volgen.
Daar wil ik bij zijn!
lees meer >

Feestdagen & jaarwisseling
Gewijzigde openingstijden
- Alle vestigingen zijn op 24 december van 11.00 tot 16.00 uur
geopend.
- Op 31 december zijn de vestigingen Drunen en Vlijmen geopend van
11.00 tot 16:00 uur. De Bibliotheek in Oudheusden is op 31
december gesloten.
- Op beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag zijn alle vestigingen
gesloten.
Medewerkers en directie van de Bibliotheek Heusden wensen u
prettige Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toe!

lees meer >

Kerstverhaal met Boekie in de Kerstbieb
woensdag 22 december | 15.30 -16.00 uur | de Bibliotheek
Vlijmen | gratis | aanmelden
Voorlezen met Tante Boekie en het Feestvarken, verzorgd door
Poppentheater ‘De Vliegende Koffer'.
Tante Boekie heeft lekkere kerstkoekjes gebakken en Feestvarken
heeft de boom versiert! Het is altijd zo gezellig met kerst! En dan mag
het Kerstverhaal niet ontbreken. Daarom gaan ze naar de Bieb. Daar
wordt het voorgelezen.
Dit keer speciaal op de woensdag vóór Kerstmis.
Voor kinderen van 3 jaar en ouder. Komen jullie ook?
lees meer >

Wist je dat?
We de Sprinters direct bij Boekhandel Sikkers in de winkel kopen en
dat Sprinters niet te reserveren zijn.
Als je bij de aanwinsten ziet dat we een bepaalde titel hebben en je
wilt deze reserveren, let dan even op:
Het kan zijn dat we nog geen ander exemplaar in bestelling hebben
staan.
Omdat een Sprinter niet te reserveren is en je reserveert deze
toch, dan komt er te staan dat de kosten € 2,- zijn.
Je kunt dan beter even wachten tot we zelf een regulier exemplaar
hebben besteld.
lees meer >

Online afspraken bij ziekenhuis of huisarts? DigiVitaler in
de Bibliotheek biedt hulp!
Steeds meer huisartsen en ziekenhuizen hebben een patiëntenportaal
of patiëntenomgeving. Dat is handig voor het online regelen van
afspraken, vragen stellen aan de dokter en het aanvragen van
recepten. Maar wat als je niet precies weet hoe dat allemaal moet? De
Bibliotheek helpt! Dat doen we met DigiVitaler.

lees meer >

Nederland Leest boekbespreking: De Wandelaar van
Adriaan van Dis
zaterdag 27 november | 10.30 - 12.00 uur | de Bibliotheek
Oudheusden | gratis | aanmelden
Verzorgd door Senia
Het gratis boek De wandelaar van Adriaan van Dis kon je de hele
maand november ophalen in al onze bibliotheekvestigingen. Heb je
het boek uitgelezen en wil je er over napraten? Kom dan op 27
november naar de speciale Nederland Leest boekbespreking in de
Bibliotheek Oudheusden.
lees meer >

Tentoonstelling 'Zuivelfabrieken in Heusden' verlengd
In december kun je de tentoonstelling 'Zuivelfabrieken in Heusden'
bezoeken in de Bibliotheek Drunen. De tentoonstelling is
samengesteld door Heemkundekring Onsenoort en was eerder in de
Bibliotheek Vlijmen en Oudheusden te zien.
lees meer >
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