Aanbod
zorgorganisaties
2018-2019

Wij raken op die
manier boeken
kwijt!

Hoeksche Waard

Beste directie en activiteitenbegeleiders,
Met veel plezier presenteren wij ons uitgebreide en op jouw organisatie en de bewoners toegesneden aanbod. Juist voor
de bewoners hebben wij een inspirerend, bruisend en persoonlijk collectie- en activiteitenaanbod in de vorm van (luister)boeken, grootletterboeken, verhalen. Ook bieden wij workshops aan op het gebied van moderne media ter ondersteuning bij recreatieve activiteiten.

Themacollecties

In overleg met jou kan de Bibliotheek Hoeksche Waard
themacollecties voor de bewoners samenstellen.
Bijvoorbeeld rondom thema’s als: ons Koningshuis, lokale
geschiedenis, de vier seizoenen, verschillende feestdagen,
diverse oude beroepen, boerderijen et cetera.

Organisatiepas

Met deze pas kun je 35 materialen per keer lenen in de
lokale Bibliotheek. Betaal je 65,00 euro per jaar, dan geldt
voor jou geen uitleentermijn en betaal je geen telaatgeld.
Betaal je 50,00 euro per jaar, dan heb je een uitleentermijn
van 6 weken. Aan te laat inleveren zijn kosten verbonden.

Wisselcollecties

Daarnaast bieden wij wisselcollecties aan. Denk aan (luister)boeken, grootletterboeken, en/of toegespitste genres zoals
streek- en familieromans. Je kunt een wisselcollectie langere tijd in huis houden, zodat de bewoners ruim de tijd krijgen
om deze collectie in hun eigen tempo te lezen of te beluisteren.

Voorleesvrijwilligers

Schiet het voorlezen er nogal eens bij in door andere drukke werkzaamheden? De Bibliotheek heeft een aantal voorleesvrijwilligers die graag bij ouderen kosteloos komen voorlezen. Voorlezen als activiteit om een onderwerp te bespreken,
samen herinneringen ophalen of gewoon voor de gezelligheid. Voorlezen kan in een groep in de huiskamer of individueel bij mensen op de kamer of thuis. Elke week, elke maand of bij een speciale gelegenheid. Uit de krant, een gedichtenbundel of een verhalenboek luisteren naar verhalen. Neem contact op met activiteiten@debhw.nl en informeer naar de
mogelijkheden, want bijna alles is mogelijk.

Organiseren (culturele) activiteiten

Wij willen je graag helpen bij het organiseren van (culturele) activiteiten, zoals het opzetten van een leeskring, voorlezen, vertonen van dvd’s, exposities rondom lokale geschiedenis of de opzet van verhalentafels.

Presentatie leeshulpmiddelen

Wij kunnen een bijeenkomst voor de bewoners organiseren, waarin een specialist op het gebied van leeshulpmiddelen
een presentatie geeft. De verschillende leeshulpmiddelen worden toegelicht en kunnen worden uitgeprobeerd.

Spreekuren ‘eerste hulp bij internet’

Mediacoaches van de Bibliotheek Hoeksche Waard kunnen ook op locatie een spreekuur ‘eerste hulp bij internet’ verzorgen. Dit is een informele bijeenkomst waarbij bezoekers al hun vragen over tablets, smartphones, internet, apps en
e-books kunnen stellen. De mediacoach is aanwezig om met iedereen mee te denken. Ook zijn korte workshops rondom
moderne media mogelijk, zoals het omgaan met Facebook en Twitter.

Meer informatie

Als je meer wilt weten over de mogelijkheden en de kosten of heb je andere wensen, neem dan contact op met Geertje
Wiersma. Zij kan je alle benodigde informatie geven of met je van gedachten wisselen.
We zien je reactie met veel belangstelling tegemoet en verheugen ons op een inspirerende samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Marieke Montenarie
Directeur-bestuurder

Je contactpersoon:
Geertje Wiersma
T 0186-653432
E gwiersma@debhw.nl

