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Coronanieuws
De Bibliotheek volgt het landelijk protocol voor bibliotheken en de
richtlijnen van het RIVM.
Zodra er (extra)maatregelen worden aangekondigd óf versoepeld, kun
je die terugvinden op onze website en Facebookpagina. Dat kan gaan
over tijdelijke sluiting van de bibliotheken, boekenservice,
annuleringen van activiteiten, etc. Dus check de site even snel voor je
naar de bibliotheek gaat!
lees meer >

Hulp nodig bij donorregistratie of andere digitale
vragen?
We begrijpen dat het soms lastig kan zijn dat je niet gewoon kunt
binnenlopen met je (digitale)hulpvraag. Daarom doen we ons uiterste
best om de volgende activiteiten te organiseren:
Het Digicafé en ook de hulp bij Donorregistratie starten we daarom
weer op. De huidige Coronamaatregelen worden hierbij in acht
genomen.
Het Digicafé is in de vestiging in Drunen en om deze te kunnen
bezoeken werken we met tijdvakken.
De hulp bij Donorregistratie vindt zowel in Drunen als in Vlijmen
plaats en ook daarvoor moet je je eerst aanmelden.
Lukt het aanmelden niet? Neem dan contact op via 0416-373032. Dan
kunnen onze medewerkers dit voor je regelen.
lees meer >

Nieuw! Rondje Brabant Presenteert
Elke maand nodigt één van de Brabantse Bibliotheken een
interessante spreker uit. Een spreker die gespecialiseerd is in een
actueel onderwerp dat naadloos aansluit op onze snel veranderende
samenleving. Interviewer Theo Verbruggen daagt elke spreker uit de
diepte in te gaan en antwoord te geven op vragen over bijvoorbeeld
het milieu, mensen en cultuur. Elke maand op een andere locatie in
Brabant, met ruimte voor een kleine groep live publiek en een
livestream. Dát is Rondje Brabant Presenteert.
Woensdag 16 december vanuit Eindhoven: Teun van de
Keuken.
Over de (on)eerlijke productieprocessen van ons voedsel.
lees meer >

Voor alle 'The Queen's Gambit' kijkers
Je wilt toch zeker weten waar ze het over hebben in deze serie op
Netflix? Heb je een schaakbord en -stukken op je verlanglijstje staan,
dan kun je het maar beter voor zijn. Schaken en schaaktermen leer je
op vrijdagavond bij de Bibliotheek.
Meld je aan! Wacht er niet te lang mee, want de plaatsen zijn beperkt.
Iedere vrijdagavond van 19 tot 20 uur (m.u.v. schoolvakantie
en feestdagen) | de Bibliotheek Oudheusden | gratis |
aanmelden

lees meer >

Zolang ik het kan. Online ontmoeting met
mantelzorgers.
Mantelzorg is een thema in het Nederland Leest geschenkboek ‘Het
zwijgen van Maria Zachea’. Rijma de Ruiter van Verlies & Herstel en
zorgverlener in de thuiszorg weet uit ervaring waar mantelzorgers en
hun naasten behoefte aan hebben. Zij geeft inzicht, middels deze
online sessie, in wat het kan betekenen om mantelzorger te zijn.
maandag 30 november | 10 tot 11.30 uur | online | aanmelden
lees meer >

Boeken voor de Antillen
We zijn steeds bezig om onze collectie te vernieuwen, en daarbij
moeten we soms afstand doen van boeken die nog zeker het lezen
waard zijn. Heb je je weleens afgevraagd waar die boeken heen gaan?
Roos Biesheuvel, kwartiermaker bij de Bibliotheek Heusden zocht én
vond een nieuwe bestemming voor afgeschreven exemplaren.
lees meer >
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