
Dementievriendelijke 
ko� ers
Eerste hulp bij Dementie is een informatie-

ko� er voor iedereen die meer wil weten over 

dementie in zijn of haar eigen omgeving 

binnen de gemeente Heusden. Gevuld met 

folders, brochures, boeken, literatuurlijsten, 

tijdschrift, etc. Gratis te leen bij de bibliotheek, 

ook als u geen lid bent van de bieb.

Boeken uit uw eigen 
dorp / stad
Van bijna alle steden en dorpen in 

Nederland bestaan boeken over vroeger en 

nu. Bibliotheek Heusden heeft een collectie 

boeken over de gemeente Heusden. Bent u 

hier niet geboren en wilt u even terug naar de 

plaats waar u opgroeide? Via de bibliotheek 

kun u tegen geringe kosten hierover boeken 

aanvragen.

de Bibliotheek  
ook voor degene die moeite
  heeft met lezen.
ook voor degene die moeite

Locatie: Drunen, Rooseveltstraat 32 • Heusden, Kasteellaan 36 • Vlijmen, Burg. Zwaansweg 2
0416 373 032 • info@bibliotheekheusden.nl • www.bibliotheekheusden.nl

Stichting Openbare Bibliotheek 
Heusden heeft vestigingen in 
Drunen, Heusden en Vlijmen.



Informatieboeken
U wilt wel eens wat meer weten over een 

bepaald onderwerp? Bijvoorbeeld over 

gezondheid, hobby’s, uw eigen dorp, 

jaren ‘50, recepten, Koningshuis, noem 

maar op. In de bibliotheek vindt u een 

uitgebreide collectie.

Bibliotheek aan Huisdienst
Kunt u zelf niet meer naar de bibliotheek 

komen en heeft u niemand in uw directe 

omgeving die dat voor u kan doen? Dan kunt 

u zich opgeven voor deze service. Naast uw 

normale abonnementsgeld. Een vrijwilliger 

komt op een afgesproken tijdstip bij u thuis 

om nieuwe boeken te brengen en de oude op 

te halen. Een moment om naar uit te kijken.

Leestafel & gratis ko�  e
Weet u dat u altijd welkom bent in de bib-

liotheek? Ook als u geen lid bent? U kunt er 

onder het genot van een gratis kopje ko�  e of 

thee de krant of een tijdschrift lezen en wie 

weet, knoopt u een gesprekje aan met 

andere bezoekers.

Thema- of 
herinneringsko� ers
Bent u mantelzorger? Gaat u regelmatig bij 

een zieke op bezoek? Misschien kunt u wat 

inspiratie gebruiken voor een leuk gesprek. 

Er zijn themako� ers te leen met daarin 

spellen, een cd, voorleesboek, kaartensets of 

grote a� eeldingen van vroeger. Gratis te leen, 

ook als u geen lid bent van de bieb.

Luisterboeken
Geeft u er de voorkeur aan om naar een boek 

te luisteren? Dan kunt u ook kiezen voor een 

luisterboek. Bij de bibliotheek kunt u kiezen 

uit veel titels.

 

Aangepast lezen
Als het ‘gewone’ boek voor u niet meer gaat 

en u wilt blijven lezen, dan is er het gesproken 

boek. De tekst wordt ingesproken en kan 

met behulp van de daisyspeler of via 

streaming worden afgeluisterd. Er bestaat 

inmiddels ook een app. Vraag naar de speciale 

folder “Lezen kan altijd” of ga naar 

www.aangepastlezen.nl 

Daisyspeler met daisy-roms
Een daisyspeler is een handzaam en gemak-

kelijk te bedienen apparaat met vele extra’s: 

geluidssterkte en spreeksnelheid kunnen 

geregeld worden, u kunt zoeken op o.a. hoofd-

stuk, hij onthoudt waar u gebleven bent, etc. 

U kunt gratis kennismaken met de daisyspeler 

bij de bibliotheek, als u lid bent van de 

bibliotheek.

 

Boeken, heel veel boeken: in grote en kleine letter! 
Natuurlijk kunt u in de bibliotheek terecht voor leesboeken: historische, romantische, spannende 

en literaire romans: er is van alles te vinden. Krijgt u moeite met de kleine letters? Er is ook een 

ruime keuze in boeken met een grotere letter.


