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kleur je
wereld
Onze deur staat elke dag open, zodat
jij je kennis kunt blijven bijspijkeren
en van lezen kunt genieten. Tienduizenden boeken, dvd’s en online media,
boordevol informatie en inspiratie.
Samen kleuren we je wereld. En als je
dat niet in je eentje wilt, kom het dan
eens met anderen doen. Wij organiseren
cursussen, trainingen, workshops,
lezingen, debatten, excursies, noem
maar op! Van omgaan met social media
tot de geschiedenis van architectuur.
Bij ons ontmoet je mensen met
dezelfde interesses. Nu eens in het
Glaspaleis, dan weer bij jou in de
buurt. Maar je kunt natuurlijk ook
gewoon de krant komen lezen.
www.SCHUNCK.nl
Facebook: @bibliotheekheerlen
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BABY’S & KINDEREN

BoekStart

Voorleeshalfuurtje

Boeken lezen met je baby
Zelfs je baby kan van boeken genieten! Spelenderwijs met boekjes voor in bad of boekjes die
geluid maken. Of door samen met jou plaatjes
te kijken. Een leuke manier om contact te
maken met je kind. Maar naast gezellig, is samen
boeken lezen ook leerzaam. Het is goed voor
de taalontwikkeling en zorgt voor een grotere
woordenschat. Zo geef je je kind op prille
leeftijd al een voorsprong, waar het zijn hele
leven plezier van zal hebben.
Koffertje én lidmaatschap bibliotheek
Als je baby ongeveer drie maanden oud is,
ontvang je een BoekStart waardebon. Als je deze
bon inlevert bij een van de SCHUNCK* bibliotheken krijg je een koffertje met boekjes én een
gratis lidmaatschap. Zo is je kind tot zijn 18e jaar
gratis lid van de bibliotheek.

Boekenpret voor peuters

Boekboefjes
Je kunt je BoekStart kado’s samen met je
kind(eren) ophalen tijdens Boekboefjes. Dit
zijn speciale BoekStart bijeenkomsten waarin
voorlezen, muziek en bewegen centraal staan.
Iedere SCHUNCK* bibliotheek organiseert
drie keer per jaar zo’n bijeenkomst.

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerbaan
Dinsdag: 09:30 - 10:00 uur / gratis
SCHUNCK* Bibliotheken Heerlerheide
en Hoensbroek
Dinsdag: 10:00 - 10:30 uur / gratis

Hebben jullie de boeken uit het BoekStart
koffertje uit? Iedere bibliotheeklocatie heeft
een speciale hoek met boeken voor baby’s
en dreumesen van 2 - 24 maanden.
BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de
Vereniging van Openbare Bibliotheken. Het initiatief
maakt deel uit van ‘Kunst van Lezen’. Meer informatie
over BoekStart is te vinden op www.boekstart.nl.

Boekboefjes najaar 2016
10-11-2016

SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek

09:00 - 09:45 uur

15-11-2016

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerbaan

13:30 - 14:15 uur

21-11-2016

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerheide

09:00 - 09:45 uur

27-11-2016

SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis

11:00 - 11:45 uur

Boekboefjes voorjaar 2017
9-03-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek

09:00 - 09:45 uur

14-03-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerbaan

13:30 - 14:15 uur

20-03-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerheide

09:00 - 09:45 uur

26-03-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis

11:00 - 11:45 uur

18-05-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek

09:00 - 09:45 uur

23-05-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerbaan

13:30 - 14:15 uur

29-05-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerheide

09:00 - 09:45 uur

11-06-2017

SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis

11:00 - 11:45 uur

Knutselen

Creatief op woensdagmiddag
Eens iets anders doen met je kinderen op de
vrije woensdagmiddag? Kom knutselen bij
SCHUNCK*! Twee uur pret voor maar € 0,50 per
kind. Knippen, plakken, schilderen, scheuren,
kleien. Elke week weer een nieuw project dat
de fantasie prikkelt en ze laat kennismaken met
de mooiste en leukste boeken.
SCHUNCK* Bibliotheken Heerlerbaan,
Heerlerheide en Hoensbroek
Woensdag: 14:00 - 16:00 uur / € 0,50
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BABY’S & KINDEREN

Luisteren was nog nooit zo leuk! Speciaal voor
peuters organiseert SCHUNCK* een voorleeshalfuurtje. Enthousiaste vrijwilligers nemen je
peuter mee in de mooiste verhalen.
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Nederlands leren

Koken met
letters

Taalhuis

Beter Nederlands lezen of
schrijven

Leeskring voor
taalbevordering

Eén op de negen Nederlanders heeft moeite met
lezen en schrijven. Heb jij dat ook, en zou je het
graag beter willen leren? Dan kun je terecht in
het SCHUNCK* Taalhuis. Vrijwilligers staan klaar
om al je (taal)vragen te beantwoorden. Samen
met jou bekijken ze wat het beste bij jou past.
Taalvaardigheid oefenen of misschien toch een
leeskring. Er is altijd wel een passende oplossing.

A is van Aardappel. B is van Bloemkool. C is van
Chocolademelk. Leeskring Koken met letters is
een cursus voor taalbevordering en maatschappelijke inburgering. Via het ‘Kook Alfabet’ kom
je in aanraking met het lezen en begrijpen van
eenvoudige keukenrecepten en de gebruiken
binnen de Nederlandse cultuur. Je werkt aan je
taalvaardigheid, spreekvaardigheid en begrijpend lezen.

Benieuwd hoe goed jij de Nederlandse taal
beheerst? Kom langs en doe de taalmeter test!

Elke week krijgt één van de deelnemers een
eenvoudig recept mee naar huis, zodat hij iets
lekkers kan bakken voor de volgende bijeenkomst. Koken met letters is dus niet alleen een
gezellige maar ook een lekkere manier om te
leren.

SCHUNCK* Glaspaleis, bibliotheek (+2)
Woensdag: 10:00 - 12:00 uur / gratis

Taalcafé

Ontmoetingen rondom taal
voor anderstaligen
In het Taalcafé staat de ontmoeting centraal.
Samen Nederlands leren op een leuke en
ontspannen manier. Onze taalcoaches maken
je wegwijs in Nederland en de Nederlandse
taal. We spelen woordspelletjes, lezen de krant,
bespreken de actualiteit of drinken gewoon
samen een kop koffie. Iedereen mag aanschuiven,
aanmelden is niet nodig.

2, 9, 16 en 30 september
7, 14 en 21 oktober
4, 11, 18 en 25 november
2, 9 en 16 december

wist je dat ...

...je in de bieb gewoon gratis boeken
en tijdschriften kunt lezen?
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Nederlands leren

SCHUNCK* Glaspaleis, bibliotheek (+2)
Woensdag: 10:00 - 12:00 uur / gratis

SCHUNCK* Glaspaleis, bibliotheek (+2)
Vrijdag: 11:00 - 13:00 uur / € 2,- incl. koffie en thee

A=
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Direct antwoord op jouw
vraag
Internet en sociale media zijn bijna niet meer
weg te denken. Jongeren zijn dagelijks in de
weer met hun laptop, tablet of smartphone. De
ontwikkelingen gaan echter zo snel dat ze niet
voor iedereen bij te benen zijn. In de Knoppenwinkel beantwoorden we je vragen over de
bediening van je computer, tablet of mobiele
telefoon. Wanneer nodig krijg je uitleg over de
basisvaardigheden. Ook kun je bij de Knoppenwinkel terecht voor een vrijblijvend aankoop
advies. Bijvoorbeeld als je een tablet wil kopen,
maar niet weet welke.
In de bieb of thuis
De service van de Knoppenwinkel is gratis, en
wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met
Alcander. Je kunt gewoon binnenlopen tijdens
openingsuren. Tegen een kleine vergoeding krijg
je zelfs hulp aan huis! Maak dan een afspraak
via +31 (0)45 - 577 22 00 of aan de balie in de
bibliotheek.
SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis
Dinsdag: 09:30 - 12:00 uur
SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerheide
Dinsdag: 10:00 - 12:00 uur

Klik & Tik

Computers in
de bieb

Maak kennis met internet en
sociale media

Hulp is altijd dichtbij

Facebooken. Foto’s versturen. Declaraties indienen. Een reis plannen. Het gaat bijna allemaal
via internet. Wil je handiger worden met e-mail,
social media en internet? Meld je dan aan voor
de gratis cursus Klik & Tik. Je leert basisprincipes
als typen, klikken en websites bekijken maar ook
e-mailen en bestanden downloaden. Daarnaast
krijg je uitleg over programma’s waarmee je
websites kunt bekijken (browsers), sociale netwerken, weblogs en links.

DIGITALE BIBLIOTHEEK

De Knoppen
winkel

Als lid van de bibliotheek kun je dagelijks één
uur lang gratis gebruik maken van het internet
en onze computers. Loop je tegen vragen aan,
dan is er altijd wel een medewerker in de buurt
die je kan helpen met het gebruik van de computer, een e-mailprogramma of het afdrukken van
documenten.

E-books
spreekuur

Interesse?
Meld je aan bij de balie van een van de
SCHUNCK* bibliotheken, via +31 (0)45 - 577 22 00
of klikentik@schunck.nl.

Voor al je vragen over
digitaal lezen

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerheide
Woensdag: 10:00 - 12:00 uur

Literaire romans, thrillers, kinderboeken, nonfictie of poëzie. SCHUNCK* leent niet alleen
fysieke boeken uit, maar ook e-books. Op het
moment kun je kiezen uit meer dan 12.000 titels.
De collectie wordt dagelijks uitgebreid. Wil jij
ook lezen op je e-reader, tablet of smartphone
maar weet je niet precies hoe het werkt? Maak
dan een afspraak voor het gratis e-books spreekuur via e-books@schunck.nl.

SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek
Vrijdag: 15:00 - 17:00 uur

SCHUNCK* Glaspaleis, bibliotheek (+2)
Vrijdag: 14:00 - 15:30 uur

SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis
Maandag: 10:00 - 12:00 uur / 14:00 - 16:00 uur
Donderdag: 14:00 - 16.00 uur
SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerbaan
Dinsdag: 10:00 - 12:00 uur

SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek
Vrijdag: 10:00 - 12:00 uur

... als lid gratis gebruik kunt maken
van onze computers en internet?
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DIGITALE BIBLIOTHEEK

wist je dat ...
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DIGITALE BIBLIOTHEEK

Databank

Duik in een schatkist aan
informatie
Doe je voordeel met gratis toegang in al onze
SCHUNCK* bibliotheken tot: Elsevier, Actuele
Documentatiebank, Bibliotheek Limburg, Consumentenbond, Slimme Nieuwslezer, Krantenbank,
Leesplein, Literatuurplein, LiteRom, Nederlandse
Centrale Catalogus, Oefenen.nl, PiCarta, Regionale Krantenbank, Uittrekselbank, Uittrekselbank Jeugd, Van Dale woordenboeken, WelkBoek, Winkler Prins online groot, Winkler Prins
Studie, Winkler Prins Jeugd en Wmo-loket
Heerlen.

Muziekweb
EU
I
N

Luister naar 6 miljoen
tracks

W!

PressReader

De hele wereld in je zak

wist je dat ...

Niet lezen maar luisteren
Heb je een visuele beperking of dyslexie maar
hou je wel van verhalen? Of wil je eens wat
anders luisteren dan muziek tijdens het auto
rijden, sporten of klussen? Denk dan eens aan
de gratis LuisterBieb app. Meer informatie
vind je op www.bibliotheek.nl/luisterboeken.
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DIGITALE BIBLIOTHEEK

... wij ook e-books
uitlenen?

Wall Street Journal. The Daily Telegraph. Le
Figaro. El Mundo. Handelsblatt. Telegraaf. Lees
meer dan 4.200 kranten en tijdschriften uit
100 verschillende landen in 54 talen. De laatste
editie of die van 90 dagen geleden. Op de
computers in de bieb. Of thuis op je smartphone
en tablet. Je hoeft daarvoor maar één keer in
de week de PressReader te gebruiken in de
bibliotheek.

Ontwikkel je smaak op het gebied van klassiek,
jazz, wereldmuziek en pop. Muziekweb is dé
muziekbibliotheek van Nederland. Leen cd’s,
dvd’s en vinyl. Je vraagt ze 7 dagen per week,
24 uur per dag aan. Daarnaast kun op Muziekweb
alles lezen wat je maar wil over albums, artiesten
en muziekstijlen. Luister ter plekke naar je
favorieten of ontdek nieuwe liedjes en genres.
Gewoon, op je eigen laptop of tablets. 500.000
Cd’s en 6 miljoen tracks: dat is heel wat luisterplezier. Vergeet je oortjes niet!

Luisterbieb
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Op weg naar
werk

Inspirerende koffiepauze
Mis je contact met collega’s en wil je andere
werkzoekenden ontmoeten? Dat kan tijdens de
gratis koffiepauze voor werkzoekenden. Iedere
bijeenkomst heeft een eigen thema. Je krijgt
praktische handvatten die je kunt gebruiken bij
je volgende sollicitatie. Samen op weg naar
werk, op een positieve en inspirerende manier.
SCHUNCK* Glaspaleis, filmzaal (+5)
15-09-2016
Wetgeving
20-10-2016
Door cursisten te kiezen 		
thema
17-11-2016
Bekijk je sollicitatie vanuit
de werkgever
15-12-2016
2017 wordt mijn jaar!

Leren
solliciteren

Grijp die kans op een baan
Het vinden van een nieuwe baan is een uit
daging. Deze interactieve cursus helpt je in acht
bijeenkomsten op weg. Samen met een buddy
vertaal je voorbeelden uit een videotraining naar
je eigen situatie. Daarnaast maak je een digitaal
e-portfolio aan: een cv dat je makkelijk aan
kunt passen voor elke sollicitatie, en waaraan je
extra bestanden zoals diploma’s kunt toevoegen.
Verder krijg je handige tips, bijvoorbeeld over
de inzet van je netwerk. Leren solliciteren wordt
exclusief aangeboden door SCHUNCK* in
samenwerking met Zuyd Hogeschool.
Je kunt je gratis aanmelden bij de balie in het
SCHUNCK*Glaspaleis of door een e-mail te
sturen naar lerensolliciteren@schunck.nl.

wist je dat...

cv

SCHUNCK* Glaspaleis
Kijk voor het programma op www.SCHUNCK.nl.
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NIEUWE BAAN VINDEN

... er gratis wifi
in de bieb is voor
iedereen?

kleur
je
kennis
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ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER
08/09 2016

11/09 2016

Lezing Renate Dorrestein

Schrijf, schrijver,
schrijfst 2016

Wereld Alfabetiseringsdag
SCHUNCK* Glaspaleis
12:00 - 14:30 uur / gratis
Schrijfster Renate Dorrestein vertelt over haar
boeken en haar manier van werken. Natuurlijk
beantwoordt ze ook vragen uit het publiek.
Meld je aan via taalhuis@schunck.nl

Mix van interviews, optredens en
workshops
SCHUNCK* Glaspaleis
11:30 - 17:00 uur / gratis
Workshop of schrijfconsult € 5,Het SCHUNCK* Glaspaleis wordt omgetoverd
tot een walhalla voor schrijvers en lezers. Schuif
aan bij interviews met bekende auteurs als
Walter van den Berg, Joke van Leeuwen, Francine
Oomen en Marcel Ruijters, geniet van optredens
of neem zelf de pen ter hand in een van de workshops. Het is dé dag om je te laten inspireren
door schrijven, schrijvers en allerlei aanverwante
zaken! Met dit jaar in het bijzonder veel aandacht voor cross-overs tussen taal en beeld.
Meer informatie of inschrijven voor een workshop? Kijk op www.hklimburg.nl/schrijversdag.
‘Schrijf, schrijver, schrijfst’ is een initiatief van het
Huis voor de Kunsten Limburg. Deze editie wordt
georganiseerd in samenwerking met SCHUNCK*
en het Letterkundig Centrum Limburg.

05/10 –16/10 2016

30/11 2016

Kinderboekenweek

Debat Nederland Leest

Opa’s en oma’s voor altijd jong!

Democratie langs de meetlat

SCHUNCK* Bibliotheken Glaspaleis,
Hoensbroek, Heerlerheide en Heerlerbaan

SCHUNCK* Glaspaleis
19.30 uur

Tijdens de Kinderboekenweek is er zoals elk
jaar weer van alles te beleven in de SCHUNCK*
Bibliotheken. Schrijver Marc ter Horst komt op
bezoek. We gaan gezellig ki-ka-knutselen. Een
gratis Boek!e Woek!e Festival met spelletjes,
schmink en lekkers. Een magische show van
tovenaar RAMANA. Een optreden van de
SCHUNCK* Kidsband, en nog veel meer!

Nederland Leest zet niet meer jaarlijks één boek
centraal, maar een thema. Tijdens Nederland
Leest 2016 is ‘democratie’ het onderwerp van
gesprek. Een thema dat al sinds de Oudheid
onverminderd actueel is. Dat ook nu de gemoederen blijft bezighouden, en dat ons allen aangaat. SCHUNCK* organiseert het slotdebat in
Limburg over democratie, dat onderdeel is van
het landelijke slotdebat van Nederland Leest.
Deelnemers zijn filosofe Stine Jensen, universitair docent rechtswetenschappen Bastiaan
Rijpkema, en kunstenaar Dominique Himmelsbach-de Vries.
Reserveer een plekje via www.SCHUNCK.nl.
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ACTIVITEITENKALENDER

Kijk voor meer informatie op
www.SCHUNCK.nl/kbw2016/
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Praktische
informatie
SCHUNCK* & Parkstad Limburg Bibliotheken
Je vindt de SCHUNCK* Bibliotheken in het
Glaspaleis, Heerlerheide, Heerlerbaan en
Hoensbroek. Ze zijn onderdeel van de Parkstad
Limburg Bibliotheken (PLB). Met je abonneepas
van SCHUNCK* kun je ook iets lenen, kijken
of luisteren bij de andere biebs in Parkstad.
Daarnaast kun je als bibliotheeklid in Heerlen
gratis gastlid worden bij iedere andere bibliotheek in heel Nederland. Informeer bij de
gastbibliotheek naar de lokale voorwaarden.
Handig tijdens een vakantie in eigen land!

praktische informatie

Kies het abonnement dat bij jou past
Jongeren tot 18 jaar genieten van een gratis abonnement, zij betalen alleen
leenkosten. Volwassenen kunnen kiezen uit drie verschillende abonnementen.

Abonnementen & leentarieven
Jeugd t/m 13 jaar

Basis

Comfort

Royaal

Internetpas

Maximaal aantal
te lenen media

12 stuks

12 stuks

12 stuks

18 stuks

-

Maximale
uitleentermijn

12 weken

12 weken

12 weken

12 weken

-

Boeken /
luisterboeken /
tijdschriften /
bladmuziek /
informatieve dvd’s /
taalcursussen

6 weken gratis,
daarna € 0,15
per week

€ 0,15
leengeld
per week

3 weken gratis,
daarna € 0,15
per week

6 weken gratis,
daarna € 0,15
per week		

Dvd’s, cd-roms
en games

€ 1,- per
week

€ 1,- per
week

€ 1,- per
week

€ 1,- per
week

-

Toegang tot
internet PC's

1 uur per dag
gratis, daarna
€ 0,75 per
kwartier

1 uur per dag
gratis, daarna
€ 0,75 per
kwartier

1 uur per dag
gratis, daarna
€ 0,75 per
kwartier

1 uur per dag
gratis, daarna
€ 0,75 per
kwartier

€ 0,75 per
kwartier

Jeugd t/m 13 jaar

Basis

Comfort

Royaal

Internetpas

< 13 jaar

gratis

-

-

-

-

14 t/m 17 jaar

-

gratis

€ 17,50

€ 27,50

€3

18 t/m 20 jaar

-

€ 20,-

€ 35,-

€ 45,-

€3

20 t/m 65 jaar

-

€ 25,-

€ 40,-

€ 50,-

€3

> 65 jaar

-

€ 20,-

€35,-

€ 45,-

€ 3		

Abonnementskosten
wist je dat ...

... Schunck* Glaspaleis
7 dagen per week geopend is?
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Adressen en
openingstijden
SCHUNCK* Bibliotheek Glaspaleis
Bongerd 18, 6411 JM Heerlen
+31 (0)45 - 577 22 25
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 17:00 uur
Zondag: 12:00 - 17:00 uur

SCHUNCK* Bibliotheek Hoensbroek
Hoofdstraat 27, 6431 LA Hoensbroek
+31 (0)45 - 521 10 19
Maandag en dinsdag: 09:00 - 17:00 uur
Woensdag: 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag: 09:00 - 17:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 13:00 uur

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerheide
Gen Coel
Groeët Genhei 20, 6413 GN Heerlen
+31 (0)45 - 521 6577
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00 uur

Maandag: 13:00 - 17:00 uur
Dinsdag: 09:00 - 13:00 uur
Woensdag: 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag: 12:00 - 20:00 uur

Meer informatie over de 22 bibliotheken in
Parkstad vind je op www.parkstadlimburg
bibliotheken.nl.

wist je dat ...

... we 85.446 media in onze
collectie hebben?

wist je dat ...

... wij heel graag tips over
nieuwe boeken willen horen?

Wil je ontdekken wat de bieb nog meer te
bieden heeft? Kijk dan op www.SCHUNCK.nl.
Heb je vragen over tarieven of activiteiten? Stuur
dan een e-mail naar bibliotheek@schunck.nl.
Natuurlijk kun je ook bellen naar een van de
vestigingen.

wist je dat ...

... er in de bieb studie- en
werkplekken zijn waar je je
optimaal kunt concentreren?

www.SCHUNCK.nl
Facebook: @bibliotheekheerlen

wist je dat ...

... je gratis in iedere vestiging
media kunt reserveren die
wij in de Heerlense collectie
hebben?

SCHUNCK* – Wij zijn er voor jou. Zeven dagen per
week. Middenin de stad kun je bij ons de mooiste dingen
zien, horen en beleven. En zo ideeën opdoen, nieuwe
dingen leren, mensen ontmoeten, groeien als persoon.
Hier is de hele wereld altijd dichtbij. Alle woorden,
beelden en geluiden. Alle verhalen, kunst en muziek.
Geschiedenis, architectuur, film, media, you name it!
SCHUNCK* brengt duizenden geestverruimers voor je
samen. Met SCHUNCK* kleur je je dag.
SCHUNCK* / bibliotheek – muziekschool
museum voor moderne en hedendaagse kunst
centrum voor architectuur – dansschool
filmhuis – lunchcafé – brasserie
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praktische informatie

SCHUNCK* Bibliotheek Heerlerbaan The Flash
Vullingsweg 68, 6418 HV Heerlen
+31 (0)45 - 541 29 95

Meer informatie

20

