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De maand februari in de bieb al bijna als vanouds!

Vragen over rijbewijs,
toeslagen of CAK

Zou het monster al
gevangen zijn?

Eva Rovers in Rondje
Brabant Presenteert

Het Informatieloket Digitale

Speciaal voor de allerkleinsten

Hoe burgerberaden boze

Overheid in de Bibliotheek

las onze burgemeester online

burgers veranderen in

Drunen, helpt je graag verder.

een verhaal voor. YouTube

betrokken burgers.

Kijk voor de openingstijden

filmpje nog niet gezien? Het

Het interview is live in

van dit IDO spreekuur op

kan nog tot 5 februari.

Bibliotheek Helmond bij te

onze website.

Kijken!

wonen of via livestream.
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'Boekie in de bieb'; komt in februari zelfs 2 keer!
Voorlezen met Poppentheater | zaterdag 5 en 19 februari |
11.00 - 11.30 uur | de Bibliotheek Drunen | aanmelden
Tante Boekie en Feestvarken konden niet komen voor de opening van
de Voorleesdagen, maar het goede nieuws is: ze mogen wel komen bij
de afsluiting! Omdat ‘het weer kan’ zijn ze op 5 februari te zien in
Drunen.
Op 19 februari is het Poppentheater ‘De Vliegende Koffer' daarom ook

weer in de bieb met een nieuw voorleesavontuur. Dat wordt vast weer
een hele leuke ochtend!

lees meer >

Cursussen voor tablet, Windows, DigiD en het wekelijkse
Digicafé gaan weer van start
Wil je ook meer kunnen doen met je tablet, smartphone, e-reader en
DigiD of je kennis over het werken met Windows en je computer
vergroten? Er zijn diverse mogelijkheden om kennis op te doen, mee
te kijken en te informeren. Dat doen we in de vorm van open inloop
en cursussen. Informeer wat voor jou het meest geschikt is.
De cursussen worden over een periode van 6 weken gegeven in een
van de bibliotheekvestigingen in Drunen, Oudheusden of Vlijmen.
Het Digicafé is elke week open met een open inloop.
Naast Drunen (dinsdagochtend) nu ook een Digicafé in Vlijmen
(woensdagmiddag) en in Oudheusden (donderdagochtend).
Ken je het Taalhuis al? Dat is er voor iedereen die beter wil leren
lezen, schrijven, rekenen of leren omgaan met de computer, tablet of
smartphone. Heb je een vraag op dit gebied dan kun je terecht in de
Bibliotheek Drunen.
lees meer >

Wil jij ook de beste Nederlandse thrillerauteur ontmoeten?
Waarom lees jij een spannend boek?
De beste Nederlandse thrillerauteur van het jaar maakt komend
najaar een tour langs tien bibliotheken. Dit is de winnaar van de NBD
Biblion Gouden Strop: dé prijs voor het beste spannende boek van het
afgelopen jaar, uitgereikt op 9 juni. De Bibliotheek Heusden wil de
winnende auteur graag ook uitnodigen voor een bezoek. Daarvoor
hebben we jouw hulp nodig!
Leen jij ook wel eens een thriller in de bibliotheek? Zo ja, wat vind jij
zo leuk aan een thriller en waarom kies je voor een spannend boek om
te lenen? Stuur je antwoord naar Anne Jacobs. Dan verzamelen wij
waarom de beste Nederlandse thrillerauteur juist ónze
bibliotheekbezoekers zou moeten kiezen voor de tour!

Op naar een nieuwe Bibliotheek in Drunen
Het resultaat van een jaar intensieve voorbereiding en dialoog met de
gemeente, De Voorste Venne en vele anderen is dat er nu een
concreet voorstel ligt om de Bibliotheek van Drunen te verhuizen naar
De Voorste Venne. Wij zien dit als een belangrijke stap voorwaarts om
in de toekomst beter bereikbaar te zijn en meer voor alle inwoners
van de gemeente te kunnen betekenen. Door bijvoorbeeld ruimere
openingstijden en meer samenwerking met alle partners in de nieuwe
locatie kunnen wij een breder aanbod creëren.
De Bibliotheek is erkend als een essentiële instelling en daar willen wij
de best passende invulling aan geven. Het is bijzonder te noemen wat
we hierin binnen relatief korte tijd hebben bereikt. Wat velen
inmiddels voor onmogelijk hielden, lijkt nu dan toch te gaan gebeuren.
Eind februari stemt de gemeenteraad over het collegevoorstel wat wij
met vertrouwen tegemoet zien. Als alles volgens plan verloopt kan er
dit jaar nog gestart worden met de verbouwing en kan de Bibliotheek
in 2023 verhuizen.
Iedereen die vragen heeft over dit proces kan altijd contact opnemen
met de Bibliotheek. Stuur je vraag per mail
naar directie@bibliotheekheusden.nl

Kom jij ons helpen?
We zijn op zoek naar een vrijwilliger voor de donderdagmiddag in
Vlijmen van 12:00-15:00 uur. Werk je graag met mensen en met
boeken? Ben je handig met de computer? Ben je met ingang van
donderdag 3 maart wekelijks beschikbaar op bovenstaande tijdstip
dan zoeken we jou. Wij bieden een plezierige en inspirerende
werkomgeving en hebben een goed vrijwilligersbeleid.
Ook zijn we tijdelijk op zoek naar een vrijwilliger voor:
Maandagmiddag 14:00-17:00 uur in Oudheusden
Vrijdagmiddag 12:00-15:00 uur in Drunen, 1 x per 2 weken
Vrijdagmiddag 14:00-17:00 uur in Vlijmen.
Interesse? Stuur ons een berichtje en we nemen snel contact met je
op.
lees meer >

'Koffieleute', Praathuis en ook Spel & Boek beginnen weer!
Zin in een gesprek, het nieuws van de dag delen of gewoon gezellig
bijpraten en nieuwe mensen ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee? Dan ben je van harte welkom
bij Koffieleute óf het Praathuis* (*Voor mensen die de taal beter
willen leren spreken).
Dat geldt ook voor het wekelijkse woensdagmiddagprogramma voor
(anderstalige-) kinderen van 0 tot 6 jaar van Spel & Boek. De
vrijwilligers die deze bijeenkomsten organiseren staan in de
startblokken.
Zij ontvangen iedereen weer heel graag! Natuurlijk met in achtneming
van de huidige Coronamaatregelen.
lees meer >

Wist je dat?
Je een tegoed op je bibliotheekpas kunt zetten en daarmee heel
makkelijk een kopie kunt afrekenen of een printje? Een tegoed op je
pas ook heel handig is, voor die keer dat je een boek te laat hebt
ingeleverd? Hoe je dat doet? In de bieb bij het Pinstation of via iDeal
in Mijn Menu kun je je pas makkelijk opwaarderen.
lees meer >
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