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Gratis boek van Nederland Leest, een warme plek
in de bieb, ruilbeurs en meer.
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lees meer >
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lees meer >

Tekening klaar? Verlanglijst

De kachel brandt ook voor jou
Warm toevluchtsoord
In het Brabants Dagblad van 21 oktober was te lezen dat de
Bibliotheek graag een warm toevluchtsoord is voor wie thuis in de kou
zit.
De Bibliotheek is een openbaar gebouw, de verwarming staat aan en
iedereen is er welkom. Voor een bezoek aan de Bibliotheek hoef je
geen lid te zijn.
Kom vooral binnen om te werken, studeren, lezen of voor een kop
koffie. En heb je een idee om zelf of met anderen iets in onze

vestigingen te organiseren, laat het ons dan vooral weten!
Omdat gas en elektra ook in de toekomst steeds duurder worden is
het mogelijk om energietoeslag aan te vragen. Wil je weten of je
daarvoor in aanmerking komt of heb je hulp nodig bij het aanvragen
daarvan? Ook daarvoor kun je terecht in de Bibliotheek Drunen bij
het Spreekuur Geldzaken
lees meer >

Krijg een boek van ons cadeau
Haal tijdens Nederland Leest gratis het boek Mevrouw mijn
moeder van Yvonne Keuls op in de Bibliotheek Heusden!
Een goed boek brengt gesprekken op gang. Daarom organiseren we
tijdens Nederland Leest in de maand november verschillende
activiteiten rondom het thema Oud worden, jong blijven.
Kijk voor informatie op onze website en meld je aan voor
onze activiteiten.
foto © Jaqueline de Haas
lees meer >

Lezing door Maarten Spanjer
maandag 21 november | 19.45 uur inloop, 20.00 uur start
lezing | de Bibliotheek Vlijmen | reserveren | toegang € 7,50 |
€ 5,- voor leden
“Als je ouder wordt, je actief blijft en je doelen stelt, dan blijf je op de
been en ook jong” aldus Maarten Spanjer. In het kader van Nederland
Leest met als thema Oud worden, jong blijven, komt Maarten Spanjer
naar de Bibliotheek Vlijmen.
Hij vertelt en leest voor uit zijn nieuwste boek “De kunst van het
loslaten”. Ook het boek: “Geluk is een herinnering” zal aan bod
komen.
Reserveer snel.
Boekhandel Sikkers is aanwezig voor de verkoop van boeken.
lees meer >

Lezing - Lang zal ik leven: 66 portretten van 99-jarigen
maandag 7 november | 19.30 uur | de Bibliotheek Drunen | €
3,- | reserveren
Naar aanleiding van het thema van Nederland Leest: ‘Oud worden,
jong blijven’, heeft Fotoclub Drunen Anki Leene uitgenodigd om een
lezing te geven over haar project Lang zal ik leven. Anki Leene vertelt
over het project in zijn totaliteit. Over het idee, de aanpak, de
uitwerking en uiteindelijk het eindresultaat: het boek ‘Lang zal ik
leven’. Hierbij komt uiteraard ook de wijze van fotograferen
ruimschoots aan bod.
lees meer >

Beleef de Bieb: De Zuiderwaterlinie
zaterdag 12 november | 11.00 -12.00 uur | de Bibliotheek
Drunen | gratis | aanmelden
Tijdens deze Beleef de Bieb neemt Marco van de Woestijne je mee
langs de Zuiderwaterlinie. Waarvoor diende deze verdedigingslinie?
Hoe komt het dat er zoveel vestingsteden langs de linie liggen? En wat
was de rol van de sluis bij Doeveren, die recent gerestaureerd is?
Kom luisteren!
lees meer >

Ruilbeurs van fotoplaatjes van het boek: Heusden, meer
dan 25 jaar historie
woensdagmiddag 9 november | van 13.00 tot 17.00 uur | alle
vestigingen. |
Heb je nog niet alles compleet? Dan is nu je kans. Mis je fotostickers
in je boek en heb je zelf dubbele? Kom dan naar de ruilbeurs die de
Heemkundekring organiseert in de bibliotheken in onze gemeente.
Heb je je boek vol, maar nog stickers over? Gooi ze niet weg! Een
vriendelijk verzoek van de Heemkundekring: Lever ze nu alvast in bij
de Bibliotheek in Drunen, Oudheusden of Vlijmen. Je maakt er andere
spaarders gelukkig mee.
lees meer >

KennisMakerslezing: Digitalisering in de zorg, hoe werkt
het?
maandag 7 nov. | 19.30 - 21.30 uur | de Bibliotheek Vlijmen |
door Remedica | gratis | aanmelden
De maatschappij digitaliseert alsmaar meer, daar is geen ontkomen

aan. De computer, internet en apps op mobiele telefoons worden
steeds vaker gebruikt. Op heel veel fronten is dit een goede
ontwikkeling, maar sommige doelgroepen, zoals senioren, kunnen de
digitalisering niet altijd even goed bijbenen. Tijdens de
KennisMakerslezing biedt Remedica persoonlijke en praktische hulp bij
vragen die je hebt over gezondheidsapps, waaronder de Freestyle
LibreLink-app.
Interesse? Meld je aan!
lees meer >

Mediawijsheid: Landelijke webinar ‘LIKE EN CANCEL'
In het kader van de Week van de Mediawijsheid (4 november t/m 11
november 2022) duiken we op dinsdag 8 november onder leiding
van Denise Bontje van Mediasmarties.nl in het online mediagebruik
van onze kinderen.
Wat doet jouw kind online? In de Whatsapp groep van school
bijvoorbeeld of op andere sociale mediakanalen zoals TikTok? Steeds
meer kinderen voelen de druk om meer likes te krijgen. Jouw kind
misschien ook… Hoe ga je daarmee om? Hoe praat je met je kind over
het gebruik van sociale media? En welk voorbeeld geef je als
volwassene?
Dit gratis webinar wordt gegeven tijdens de jaarlijkse Week van de
Mediawijsheid, een initiatief van Netwerk Mediawijsheid.
lees meer >

Online informatieavond: Gesprekken over hacken.
Op 1 november 19.30 - 20.15 uur kun al je alles te weten
komen over hacken.
Je hoort er vaak over, maar wat is het nou precies en hoe kun je
voorkomen dat jezelf gehackt wordt
Deze informatieavond wordt gehouden in Bergen op Zoom, maar is
ook online te volgen. Er volgt online een gesprek met een hacker van
de politie, de mensen van de Hackhelpdesk en de politie zelf. Zij laten
je voorbeelden van fraude zien, maar ook hoe een hacker te werk
gaat. En ze leggen je uit hoe je jezelf hiertegen kunt beschermen!
#mediawijsheid

lees meer >

E-readers te leen in de bieb
Medio november zijn er in iedere vestiging van de Bibliotheek
Heusden, Kobo e-readers te leen. Mooie manier om eens uit te
proberen. Vraag er naar bij de infobalie!
lees meer >

Speel-o-Theek Drunen en Vlijmen houdt haar jaarlijkse
speelgoedbeurs
zaterdag 5 november | 13.00 tot 14.30 uur | basisschool Olof
Palme | de Aziëlaan Drunen
De Speel-o-Theek (SOT) organiseert een tweedehands speelgoed- en
babyartikelenbeurs. Entree voor volwassenen bedraagt €2,00 en voor
kinderen tot 12 jaar is de entree gratis. De opbrengst wordt gebruikt
voor de aanschaf van nieuw speelgoed voor de speelotheek. Wil je op
de beurs je artikelen verkopen? Ruim je huis op en haal een formulier
op in de Bibliotheek in de SOT in Drunen of Vlijmen. Meer informatie
lees je op de website en vertellen de vrijwilligers je tijdens de
openingstijden van de SOT.
lees meer >
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