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Oproep! Denk mee over de inrichting van de Bibliotheek in
de Voorste Venne.
Over de verhuizing van bieb Drunen naar de Voorste Venne wordt
volop nagedacht én worden er plannen gemaakt. Hoe en waar staat de
collectie, welke ruimten hebben we nodig voor de boeken,
ontspanning en studieplekken. Wij, directie, bestuur, medewerkers en
vrijwilligers kunnen samen met de architect heel veel bedenken en

onze wensen op tafel leggen.
Maar welke wensen hebben onze leden en bezoekers? Dat is
nét zo belangrijk en dat willen wij graag van je weten! Wat mis
je in de huidige bibliotheek en moeten we zéker in de nieuwe setting
hebben. Zo’n hele nieuwe inrichting van meubilair tot indeling van het
pand, kun je maar één keer doen en dat willen we goed doen!
Daarom deze oproep: Kom meedenken en vertel ons jouw
ideeën voor de nieuwe Bibliotheek!
Loop gerust binnen, want je bent van harte welkom op woensdag 8
juni tussen 13.00 en 15.00 uur en/of zaterdag 11 juni tussen 14.00 en
16.00 uur in het Cultuurcafé in de Voorste Venne, Anton Pieckplein 71,
Drunen.
Kun je niet bij een van deze inloopuurtjes aanwezig zijn maar wil je
toch graag meedenken? Stuur dan je suggestie
naar info@bibliotheekheusden.nl o.v.v. Verhuizing naar de Voorste
Venne.

Themaochtend Digicafé Veilig Internet (in twee delen)
Je krijgt een smsbericht waarin staat dat jouw DigiD account nog niet
volledig is geactiveerd. Je moet klikken op een link om, volgens het
smsje, een belastingteruggave te ontvangen.
Wat doe je dan? Juist: Niks! Want er staat nooit een link of QR-code in
een e-mail of sms van DigiD.
Leer alles over veilig Internet. Waar moet je op letten als je op
Internet gaat? Aan de hand van de site www.laatjeniethacken.nl laten
wij zien wat je zelf kan doen en waar je op moet letten als je op
internet gaat.
Dit thema verdelen we over twee ochtenden: 10 en 17 mei 2022. Je
bent bij allebei welkom.
lees meer >

Lezing: Stads- en wallenwandeling Heusden
Lezing: dinsdag 17 mei | de Bibliotheek Oudheusden | 19.30
uur | gratis | aanmelden
Bart Beaard en Ad Hartjes organiseren al een aantal jaren een

rondwandeling over de wallen en door het centrum van de vestingstad
Heusden. Van deze wandeling hebben zij een fotoreportage gemaakt.
Tijdens het kijken naar deze reportage wordt u verrijkt met kennis en
achtergronden over deze mooie vestingstad en haar stadswallen.
Je bent van harte welkom bij deze lezing vanaf 19.00 uur.
lees meer >

Beleef de Bieb: Intieme vreemden
zaterdag 14 mei | de Bibliotheek Drunen | 11.00 -12.00 uur |
gratis | aanmelden
De mei editie van Beleef de Bieb verwelkomt Reine Rek. Zij gaat in op
het thema ‘intieme vreemden’, dat dit jaar centraal staat in de maand
van de filosofie. Hoe maak je opnieuw contact met elkaar? Mensen
kunnen dat van nature eigenlijk heel goed. Maar door de coronacrisis
zijn we weer aan het aftasten hoe je dat doet. Hoe doe jij dat? Hoe
doe ik dat? Hoe word je (weer) intiem met iemand?
lees meer >

KennisMaker: Pubers & Motivatie… Waar zit die AAN-knop?
woensdag 1 juni | 19.30 - 21.00 uur | de Bibliotheek Vlijmen |
aanmelden
Deze KennisMakers workshop is voor puberouders die willen weten
hoe ze hun puber kunnen ondersteunen en motiveren. Het kost je
niks… alleen 1,5 uur van jouw tijd. Aan het einde van de avond ga je
met tips & tricks naar huis.
Deze KennisMaker wordt verzorgd door Gwen van Compassie
Jongeren Coaching.
lees meer >

Vertellers gezocht voor levensboek
De Bibliotheek heeft in 2021 het project Levensboek overgenomen van
Stichting Ontmoeten en wil daar graag een vervolg aan geven. Dat
gaan we op een eigentijdse manier doen. Waar voorheen het hele
leven van een verteller centraal stond, zal er nu een boek komen
rondom het thema ‘een nieuw begin’.
Voor dit project zijn we op zoek naar Heusdenaren die een verhaal

met een schrijver willen delen. Dit kun je zelf zijn, of iemand in je
omgeving die dat graag zou willen.
Spreekt dit je aan, jouw verhaal in een boek? Of wil je eerst meer
informatie neem dan contact op met Frank Mensink van de Bibliotheek
Heusden via nieuwbegin@bibliotheekheusden.nl of 0416-219002

Rondje Brabant Presenteert: Paul van Tongeren
woensdag 18 mei | de Bibliotheek Midden-Brabant - BerkelEnschot | € 5,00 studentenpas (live en livestream) - € 7,50
(livestream) - € 12,50 (live) | aanmelden
Rondje Brabant Presenteert elke 3e woensdag van de maand een
interessante spreker over de veranderende samenleving.
Op 18 mei gaat Theo Verbruggen in gesprek met Paul van Tongeren
over betekenis, levenskunst, de impact van corona, en betrokkenheid
bij maatschappelijke ontwikkelingen.
Wie is Paul van Tongeren (Deventer, 1950)? Van Tongeren is emeritus
hoogleraar wijsgerige ethiek van de Radboud Universiteit in Nijmegen
(1988-2015). Hij was daarnaast bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
namens de Radboud Stichting aan de Universiteit Leiden (1985-1991),
buitengewoon hoogleraar ethiek aan de KU Leuven (2002-2016), en
geassocieerd onderzoeker bij de Universiteit van Pretoria (Zuid
Afrika).
Kun je niet live aanwezig zijn in Berkel-Enschot maar wil je toch graag
dit gesprek volgen? Meld je dan aan voor de livestream.
foto Merlijn Doomernik

lees meer >

De Heusdense Herberg
Een nieuwe kroeg in Heusden? Of misschien wel een hotel? Nee, de
Heusdense Herberg biedt geen bar en geen bed. Wel een fijne avond
om je te verwarmen aan verhalen, muziek en ontmoeting. In deze
herberg is er ruimte om met elkaar in contact te komen.
Elke keer aan de hand van een ander thema.
Op dinsdag 31 mei van 19.00 tot 21.00 uur doet deze 'pop-up

herberg' voor de eerste keer de deuren open, in de Bibliotheek
Drunen. De toegang is gratis.
lees meer >

Meet bij de Bibliotheek gratis je bloeddruk
De Hartstichting en de Bibliotheek Heusden supporten jouw hart
tijdens de Mei Meet Maand. Onder begeleiding van een medewerker
van de Hartstichting kun je in de meimaand
op elke donderdag*, vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot
17.00 uur je bloeddruk komen meten bij de Bibliotheek in
Drunen en Vlijmen.
Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. Een hoge bloeddruk voel
je namelijk niet, maar vergroot wel de kans op hartinfarct of beroerte.
Dus loop even binnen en laat het gratis meten.
*niet op 5 en 26 mei.
lees meer >

Wist je dat?
je 20 tijdschriften online kunt lezen als je lid bent van de Bibliotheek?
En jou dit niks extra's kost?
Dat je ook voorgaande edities kunt lezen? Download de app en lees!
Zó makkelijk ook voor als je op vakantie bent!
lees meer >

Hemelvaartsdag
Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag is de Bibliotheek gesloten.
lees meer >
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