52 weken uit het leven van
de Bibliotheek Oss
De Osse bibliotheek organiseert zeer uiteenlopende activiteiten. Bedoeld voor
een brede, diverse doelgroep. Hieronder staan 52 weken. Voor week gelieve
ook te denken aan ‘een dag’, een maand of een ander tijdsbestek. In de laatste
kolom een poging instellingen, organisaties en bedrijven te noemen met wie
de bibliotheek samenwerkt of samen zou kunnen werken om een bepaalde
‘week’ tot stand te brengen.
In de opsomming zitten drie soorten activiteiten:
1. in het verleden al gedaan
2. zitten in ons hoofd, zitten in de pijplijn
3. volstrekt idiote plannen, die wellicht ooit wel eens uitgevoerd zouden
kunnen worden
Dit overzicht is vooral bedoeld om u een beeld te geven van de reikwijdte van
onze thema’s en partners waarmee we incidenteel of vaker samenwerken.
En voor alle duidelijkheid: iedereen die meer wil weten over een bepaald
thema kan terugvallen op onze collectie (in de kasten, uit het magazijn, uit
andere Nederlandse bibliotheken en onze gezamenlijke digitale content in ‘de
cloud’). De bibliothecaris is de linking pin tussen het thema en de ‘collectie’. Hij
of zij haalt naar voren wat binnen een bepaald onderwerp relevant is. Voedt
geïnteresseerden met relevante informatie (boeken, artikelen, blogs, filmpjes,
deskundigen). Enthousiasmeren, inspireren, doorverwijzen en wijst in
voorkomende gevallen op de dilemma’s waar we in deze sterk veranderende
wereld voor staan. Een wereld waarin we ons op sommige terreinen ‘ietsje’
volwassener dienen te gaan gedragen.

Week Titel

Samenwerkingspartners

1

Week van de
alfabetisering

ROC, Talentcentrum, gemeente, IBN,
Ons Welzijn

2

de gitaarweek

Gitaar Factory, Muzelinck, loslopende
musici & bandjes, Popcollectief

3

tuinontwerpweek

tuinarchitecten uit Oss e.o.
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4

vrouwenweek

Ons Welzijn, gemeente Oss, Prota

5

armoedeweek

Prota, gemeente,
schuldsneneringsbedrijven

6

Laat u niet gek maken
week

Mediacoaches uit Oss e.o., docenten,
kritische wizz kids

7

week van het gezonde
kookboek

Diëtisten uit Oss e.o., docenten MBO

8

schoon drinkwaterweek

Brabant water, gemeente,
milieuverenigingen

9

boekstartweek

Consultatiebureaus, peuter- en
kleuteropvang, huisartsen, centrum
Jeugd & Gezin

10

dahliaweek

Dahlia verenigingen

11

week van de dementie

Bernhove, deskundigen, Alzheimer café

12

Titus Brandsmaweek

Parochie, bisdom, gelovigen

13

zaagtanddakenweek

Stadsarchitect, gemeente

14

anders ondernemenweek

Ondernemersverenigingen, zzp’ers

15

een andere
democratieweek

Raadsgriffier, politieke partijen,
deskundigen

16

Maashorstweek

Slabroek,

17

bij of wij dood week

Gemeente, boeren, milieu organisaties

18

BOW (Bekende Ossenaar
Week)

Ossenaren

19

BOM (Beruchte Ossenaar
Maand)

Stadsarchief, heemkundekringen

20

eindscriptie-week

Middelbaar onderwijs, ROC

21

een ander stadshartweek

Stadsmanager, stadsplanoloog,
ondernemersvereniging, gemeente
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22

obesitasweek

Diëtisten,

23

architectuurweek

Architectuurwinkel, architecten,
gemeente

24

Boekenweek

Boekhandels, schrijvers, leesgroepen

25

Kinderboekenweek

Boekhandels, schrijvers, basisscholen

26

belasting-invul week

Vakbond, belastingadviseurs, Ons
Welzijn

27

voorkom schulden-week

Schuldsaneerders, gemeente, bureau
sociaal raadslieden

28

maak u niet zo druk-week

Milieubeweging,

29

geef je rommel-weg week

Milieubeweging,

30

dilemma-week

Docenten, filosofen, politici, burgers

31

mangaweek

Boekhandels

32

deel uw verhaal met een
ander week

Boekhandels, scholen, leesgroepen

33

Let op uw privacyweek

Digitale wizzkids

34

hersenweek

Bernhove, artsen, verpleegkundigen

35

week van het zaad

Stadse boeren, milieubeweging

36

een ander soort geld week Banken, ondernemers, midden- en
kleinbedrijf, politici, gemeente

37

verwen je mantelzorgerweek

Huisartsen, verpleegkundigen,
zorgbedrijven, gemeente

38

happy single week

Lokale verenigingen voor
alleenstaanden

39

leise flehen meine Lieder
week (Franz Schubert)

Muzelinck, muziekdocenten, fanfares,
harmonieën, Lievekamp

40

tutuweek (over ballet)

Muzelinck, balletscholen
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41

elektrische autoweek

Autobedrijven, ROC, rijscholen

42

ga toch op een gewone
fiets fietsen week

Sportscholen, diëtisten, wielren
verenigingen

43

kijk een week lang niet op
je mobiel-week

Tja, nog over nadenken

44

kritisch mediagebruik
week

Sociaal media Club Oss, kritische
wizzkids,

45

voorleesweek

Leerkrachten basisonderwijs,
grootouders, ouders, voorschoolse
opvang, de Leesexpress

46

positieve week

Optimisten, mensen die positief bezig
zijn

47

minder-suikerfeest-week

Diëtisten, Turkse verenigingen,
gemeente, onderwijs

48

De Stijlweek

Dutch Design Week, Jan Cunen,
Stadsarchief, ontwerpers

49

familiebedrijvenweek

Familiebedrijven uit Oss e.o.,
ondernemersverenigingen,
Stadsarchief

50

oude huisartsenweek

Stadsarchief, heemkundekringen,
Organon/MSD, Pivot

51

new foodweek

Diëtisten, Agrofood NO Brabant, lokale
bedrijven

52

Pivotweek

Pivot park, MSD, Radboud Universiteit,
BOM, gemeente

53

werk-lekker-door-weekna-je 65e
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