Geertien Tinke van Van Delft Groep te gast bij
online Walk&Talk sessie
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Weken
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Maandag 15 en dinsdag 16 juni is de Bibliotheek
GESLOTEN
In verband met noodzakelijke werkzaamheden aan het
landelijke bibliotheeksysteem is de Bibliotheek Heusden op
maandag 15 juni en dinsdag 16 juni gesloten.
Vanaf zaterdag 13 juni om 17:00 uur tot en met dinsdag 16 juni is het
dan ook niet mogelijk om gebruik te maken van de online catalogus
en de Wise app. Je kunt dan geen boeken reserveren, verlengen,
kijken wat je thuis hebt etc.
Vanaf woensdag 17 juni om 13:00 uur is de Bibliotheek weer open
voor het lenen en inleveren van de boeken.
lees meer >

Telaatgeld
We krijgen regelmatig vragen over hoe het zit met het telaatgeld. De
boeken die vanaf 12 maart zijn geleend, zijn telkens voor iedereen
automatisch verlengd. Er is in deze periode dus helemaal geen
telaatgeld berekend.
Nu de bibliotheek weer (beperkt) open is, zal er vanaf 17 juni weer
telaatgeld worden berekend. Er wordt hierbij natuurlijk rekening
gehouden met de dagen dat de boeken in quarantaine moeten staan.
Zo zorgen we er met elkaar voor dat boeken voor iedereen
beschikbaar blijven op de kortst mogelijke termijn.
Voor het inleveren buiten de huidige openingstijden kun je gebruik
maken van de Buitenbrievenbus bij de Bibliotheek Vlijmen, deze is
24/7 open.
lees meer >

Ontmoet Schrijvers Online
Momenteel kunnen schrijvers niet fysiek een Bibliotheek bezoeken om
voor te lezen, geïnterviewd te worden en met hun lezers in gesprek te
gaan. Ontmoet Schrijvers Online is hier een mooi alternatief voor!
Iedere donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur wordt er via het

webinar Ontmoet Schrijvers Online een schrijver geïnterviewd en je
kunt zelf ook vragen stellen!
Aanmelden voor één of meerdere webinars kan via de links op onze
website.

Walk&Talk i.s.m met Van Delft Groep uit Nieuwkuijk
maandag 8 juni | 10.00 - 11.30 uur | online | gratis |
aanmelden
De gastspreker deze ochtend is Geertien Tinke van Van Delft
Installaties uit Nieuwkuijk. Geertien werkt bij personeelszaken en zij
kan alles vertellen over hoe zo’n PZ werkt. Hoe ontstaan vacatures,
hoe worden ze gevuld, hoe verlopen sollicitatiegesprekken en wat zijn
de afwegingen van een bedrijf als ze nieuw personeel zoeken.
Na deze introductie is er nog tijd om vragen te stellen en om onderling
ervaringen uit te wisselen. Wellicht heb je tips die je andere
werkzoekenden zou willen meegeven. Of misschien ben je
nieuwsgierig naar hoe anderen een baan zoeken.
lees meer >

Online Adventure Club: Wie helpt avonturier Menno?
dinsdag 23 juni om 15.30 - 16.30 uur | online | jeugd 10-13
jaar | gratis | aanmelden
Stor de Bostor, de slechterik van het Land van Ooit, is terug... op zoek
naar de twee betoverde zwanen die normaal in het park te vinden zijn.
De avonturier Menno zoekt versterking om Stor te verslaan. Tijdens
dit spel word je meegenomen in een spannend verhaal waarin jij de
Held of Heldin bent!
Dit online spel wordt verzorgd door Vechel Fantasy.
lees meer >

Heb je onze nieuwe tijdschriften al ontdekt?
Voor de jeugd is er de Donald Duck Junior, Quest junior en Wild van
Freek bijgekomen en voor volwassenen de onderstaande magazines.
Voor ieder wat wils dus.

Aan de haak, Fabulous mama & family, Foodie,
Gardeners’ world Ned. Uitgave, Golfers Magazine, Handwerken zonder
grenzen,
Historia, Kek mama, Radar+,
Stijlvol wonen, Wonen landelijke stijl, Yoga Magazine.
Mis je nog iets, laat het weten:info@bibliotheekheusden.nl
Op dit moment is het alleen mogelijk om tijdschriften te reserveren. Je
tijdschriften zelf zoeken in de Bibliotheek kan i.v.m
veiligheidsmaatregelen nog even niet, maar al struinend door de
catalogus kom je vast nog meer interessants tegen.
lees meer >

Gratis online studeren
De Koninklijke Bibliotheek biedt iedereen de mogelijkheid om
gratis online cursussen te volgen.
Er zijn maar liefst 28 trainingen waaruit je kunt kiezen. Zo zijn er de
cursussen fotografie, Word en Excel, yoga en zelfs een korte cursus
Geluk.
Dus wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Begin hier!
lees meer >

Taalgids of de belastinghulpdienst nodig? Even een
afspraak maken!
Graag zouden we alle activiteiten weer helemaal opstarten. Maar we
moeten, net als zovelen, even geduld hebben.
De Taalgids en het Belastingenspreekuur worden al wel weer
opgestart. Voorwaarde is wel dat je voor deze spreekuren van tevoren
contact op moet nemen.
Ik wil een afspraak maken met de Taalgids.
"Je moet de taal goed begrijpen voor je verder kunt groeien".
Citaat Taalambassadeur Wim
Ik wil een afspraak maken voor het spreekuur: belastingen en

toeslagen

lees meer >

Scoor een Boek, ondanks lockdown tóch
doeltreffend!
Het afsluiten van het succesvolle Scoor een Boek! verliep dit
jaar even anders dan normaal gesproken.
De leerlingen van tien groepen 5 in de gemeente Heusden hebben
héél enthousiast meegedaan aan het project. Er zijn door de lezers
echt veel boeken gelezen.
Maar helaas was er door alle Corona-perikelen geen mogelijkheid om
dat allemaal te vieren tijdens het ‘Fluitsignaal’, de sportieve
bijeenkomst van alle deelnemende scholen bij het RKC stadion.
Om de kinderen toch te complimenteren met al hun inzet en het heel
goed lezen van boeken kregen alle deelnemende groepen een
videoboodschap van speler Juriën Gaari en via Samen RKC een
ingelijst shirt van RKC Waalwijk met de handtekeningen van alle
spelers.
En dat vonden de kinderen maar wàt leuk, zoals op ’t Kompas in
Nieuwkuijk.

Petitie #ikwilwelcultuur
Met deze slogan doet 'Vereniging de Kunst van Brabant' een beroep op
kunstminnende Brabanders om het cultuurbehoud in onze provincie
middels een petitie te steunen. Hiermee willen ze voorkomen dat door
afbouw van cultuursubsidie musea, theaters, culturele centra etc.
dreigen te verdwijnen.
Ook jouw Bibliotheek is cultuur! Teken de petitie ‘Ik wil wel cultuur’ en
laat de Provincie weten dat je achter ons staat.
Kijk op de site #ikwilwelcultuur #tekendepetitie
lees meer >

Geef je mening over het verkeer!
Voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) hoort de
gemeente Heusden graag je mening over het verkeer. Verbeterpunten
én goede voorbeelden kun je doorgeven via de online vragenlijst.
lees meer >
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