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Aanbod op maat 
In deze folder met ons aanbod voor senioren, vind je aan de ene kant een 
voorbeeld van onze producten voor zorgcentra en aan de andere kant een 
overzicht van onze activiteiten voor individuele senioren. 

We laten een voorbeeld zien van ons aanbod voor zorgcentra, in overleg is er veel 
meer mogelijk. We gaan graag in gesprek over welk aanbod past bij het zorg
centrum. zo kunnen we inspelen op actuele thema’s, zoals de verjaardag van een  
100jarige bewoner of de behoefte aan ondersteuning op bijvoorbeeld digitaal vlak. 

Meer informatie
Als je je wilt aanmelden voor ons aanbod in de vorm van een instellingspas of 
andere ideeën en of vragen hebt, kun je je wenden tot: 
 
Werkgebied:  
Gemeente Gooise Meren en Eemnes  
Ria Klunder  
rklunder@bibliotheekgooienmeer.nl 

Werkgebied: 
Gemeente Wijdemeren
Lotte Bont
lbont@bibliotheekgooienmeer.nl 

Deze medewerkers zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen. 



Aanbod Zorgcentra 

Er zijn 2 verschillende abonnementen voor zorgcentra; de instellingspas en het 
voordeelabonnement. In deze folder wordt uitgelegd wat je daarvoor krijgt. 
Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk. Ga daarover met ons in gesprek. 

Abonnementen 
Voordeelabonnement € 181
• Onbeperkt titels lenen (in overleg) 
• Voorleeskrachten
• Voorleeslunch
• Themacollecties 4 x per jaar gratis 
• Demonstratie nieuwe media
• Rijksmuseumboek 1 x gratis

Instellingspas € 50,50
• Maximaal 100 titels lenen
• Voorleeskrachten
• Voorleeslunch 
• Andere collectie of activiteiten tegen 

(genoemde) meerprijs. 

Gouden verhalen: Workshop de Vertelkring
Mensen zitten vol verhalen. Elk verhaal is interessant en elke ervaring heeft zijn 
eigen waarde. Wanneer senioren verhalen met elkaar uitwisselen, worden nieuwe 
inzichten verkregen en kunnen andere gespreksonderwerpen ontstaan. Het delen 
van verhalen geeft levenslust en zelfbewustzijn. 

In vertelkringen worden geen verhalen voorgelezen uit een boek. Het gaat om  
vertellen én om luisteren. Naar aanleiding van een thema worden bewoners  
uitgenodigd tot het vertellen van hun eigen belevenissen en ervaringen.  
Dat kan over vroeger gaan, maar ook over wat ze nu bezighoudt.  
Hiermee krijgen de bewoners een podium voor hun eigen prachtige verhalen. 

Roos de Graaf, seniorencoach bij ‘Zorg voor Gouden jaren’, geeft deze interactieve 
workshop van 1,5 uur, op locatie.  

• Kosten: € 181,50 (ook bij een voordeelabonnement) 
• Duur: 2 uur
• max. 12 deelnemers
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Dementheek
In onze vestigingen is een Dementheek aanwezig. In de Dementheek is  
informatie te vinden over dementie, zowel voor mensen met dementie zelf als  
voor familie, bekenden, mantelzorgers en professionals. In de Dementheek zijn 
onder andere informatieboeken, spellen, dvd’s en romans met ervaringsverhalen 
te vinden. Ook staan er in de Dementheek boeken die zeer geschikt zijn om met 
dementerenden te lezen zoals verhalen en platenboeken. Ook zorginstellingen 
kunnen gebruik maken van de dementiecollectie.

Wisselcollectie 
grootletterboeken
Voor veel ouderen is het lezen van 
boeken steeds moeilijker omdat 
de letters te klein zijn. Grootletter
boeken kunnen een uitkomst zijn. 
Met een wisselcollectie groot
letterboeken van Probiblio heb je 
elk halfjaar volop nieuwe titels in 
huis. De kosten zijn € 5,70 per band 
per jaar.

Themacollecties
De bibliotheek biedt de mogelijkheid 
om een collectie over een bepaald 
onderwerp aan te vragen.  Bijvoor
beeld over het koningshuis of Kerst. 
Kosten: 
• 1520 titels € 17,50
• 3040 titels € 30

Passend lezen
Met Passend Lezen kunnen mensen  
met een leesbeperking tóch lezen. 
Passend Lezen heeft voor bijna iedereen 
met een leesbeperking een oplossing, 
zoals Audiolezen, Braillelezen,  
Letterlezen en Combilezen. 
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Activiteiten 

VoorleesKrachten
VoorleesKrachten zijn vrijwilligers die  met een regelmaat die bij het zorgcentra past 
 komen voorlezen. De VoorleesKrachten zijn goed op de hoogte van de behoeftes van 
bewoners. Vaak hebben ze ervaring in zorgcentra en vanuit de bibliotheek worden 
zij regelmatig bijgeschoold.  Voorlezen is echt even samen genieten van verhalen en 
gedichten.

Nationale Voorleeslunch
Op Nationale Ouderendag wordt elk jaar de Nationale Voorleeslunch georganiseerd. 
Speciaal voor deze dag wordt er een verhaal geschreven door een bekende schrijver. 
De bibliotheek organiseert een gezellige lunch of aangeklede koffie met een bekende 
of bijzondere voorlezer die dit verhaal voorleest.

Rijksmuseumboek
De bewoners van een zorgcentrum gaan niet eenvoudig naar het Rijksmuseum. 
Daarom komt de bibliotheek graag met het museum naar hen toe! Bibliotheek Gooi 
en meer heeft het majestueuze boek Rijks: Masters of the Golden Age van Marcel 
Wanders in huis. In dit boek wordt een prachtige hommage gebracht aan de meest 
indrukwekkende collectie schilderkunst uit de 17e eeuw binnen Nederland, met als 
absoluut meesterwerk Rembrandts Nachtwacht. Tijdens de bijeenkomst neemt een 
kunsthistoricus de bewoners aan de hand van de platen in het boek mee naar de  
topstukken van onder meer Jan Steen, Vermeer en Asselijn. Samen ontdekken ze  
de Eregalerij van Nederland. 

• Kosten: € 100 of 1 x gratis bij afname van een voordeelabonnement 
• Duur: 1,5 uur 
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Demonstratie  
nieuwe media
Bij de bibliotheek zijn we altijd bezig  
met de nieuwste snufjes op het gebied 
van media. Graag tonen we wat de 
nieuwe wereld te bieden heeft aan de 
bewoners van zorgcentra. Zo laten we 
de bewoners bijvoorbeeld kennis maken 
met nieuwe technologieën zoals een 
Virtual Realitybril. 

• Kosten: € 50 of gratis bij een  
voordeelabonnement 

• Duur: 1,5 uur 

Lezen 
De bibliotheek heeft in haar collectie diverse materialen zoals boeken, luister
boeken, tijdschriften en films. Met een instellingspas van de bibliotheek kun  
je al deze materialen lenen en is er daarnaast ook keuze uit het aanbod Passend 
Lezen, de wisselcollectie van Probiblio en themacollecties die zowel voor bewoners, 
mantelzorgers en medewerkers van zorgcentra interessant zijn.
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