Bibliotheek De Kempen verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Bergeijk, Bladel,
Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel- De Mierden en Valkenswaard. De deskundige
medewerkers zetten zich iedere dag vol enthousiasme in voor de ontwikkeling van
individuen en de samenleving.
Bibliotheek De Kempen maakt je rijker!
We werken samen met onderwijs en maatschappelijke
partners om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen
naar behoeften en vermogen. Als laagdrempelige openbare
instelling geven we betekenis en inspiratie en maken we de
inwoners van de Kempen rijker. We zorgen ervoor dat iedereen mee kan blijven doen!

Taalvaardige inwoners in de Kempen
Bibliotheek De Kempen draagt actief bij aan het taalvaardiger
maken van de inwoners van de Kempen. Zo’n 10 procent van
de Nederlanders is onvoldoende taalvaardig. Onze lees- en
mediaconsulenten ondersteunen de leerkrachten en zetten
zich in om kinderen taal- én digivaardiger te maken. Verder
stimuleren zij samen met scholen de leerlingen en hun
ouders om vooral te blijven (voor)lezen. Want, taalvaardige
en mediawijze leerlingen zijn voorbereid op te toekomst!

Samen voor de kwetsbare groepen
Samen met gemeenten en maatschappelijke partners zet
Bibliotheek De Kempen zich in voor inwoners die kwetsbaar
zijn. We organiseren onder andere computercursussen om
mensen digivaardiger te maken, taalcafés voor anderstaligen
en bijeenkomsten over dementie in de dementheek. Ook
speelt de bibliotheek een grote rol in de digitalisering van de
maatschappij. Onder meer door het faciliteren van cursussen
en trainingen op het gebied van werken met DigiD en de
digitale overheid.

Adressen en openingstijden:
www.bibliotheekdekempen.nl/vestigingen
Telefoon: 085 77 33 200
E-mail: info@bibliotheekdekempen.nl
www.facebook.com/biebdekempen
www.twitter.com/biebdekempen

Méér dan boeken; ontmoetingen en activiteiten
Steeds meer mensen weten de bibliotheek al voor veel meer
dan alleen boeken te vinden. Naast de activiteiten tijdens
onder andere een (Kinder) Boekenweek, de week van de
Mediawijsheid en de week van de Alfabetisering zijn er ook
lezingen over bijvoorbeeld het puberbrein en workshops
nieuwe media in het Digibieb-lab. Ook voor cursussen
Digisterker, lezingen over omgaan met stress, schrijfcafés en
informatieavonden over bijvoorbeeld cyberpesten bezoeken
mensen Bibliotheek De Kempen.

Benut de bibliotheek!
Veel gemeenten benutten de veranderende rol van de
bibliotheek al. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 wil Bibliotheek De Kempen gemeenten en hun
inwoners nogmaals op het hart drukken gebruik te maken
van de lokale bibliotheken.

We kijken gaag samen naar een passende lokale invulling
van het bibliotheekwerk. Samen kunnen we ervoor zorgen
dat iedereen in de Kempen zich kan blijven ontwikkelen en
mee kan blijven doen!

