Altijd
blijven lezen

Aangepast lezen en luisteren voor
kinderen, jongeren en volwassenen.
Kortom: voor iedereen die moeite
heeft met ‘gewoon’ lezen.

Rijn en Venen

Altijd blijven lezen

Aangepast lezen en luisteren voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Kortom: voor iedereen die moeite heeft met
‘gewoon’ lezen.

-> Collecties in de bibliotheek

Moeite of problemen met lezen? Bijvoorbeeld door slechtziendheid of dyslexie?
Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om te blijven lezen en luisteren.
● Grote Letter Boeken
In alle vestigingen van Bibliotheek Rijn en Venen zijn Grote Letter Boeken. Deze
boeken met grote letterprint zijn niet alleen geschikt voor slechtzienden, maar
ook voor mensen die niet altijd zin hebben om een leesbril op te zetten.
De collectie bevat literaire romans, familie- en streekromans, thrillers etc.
● Boeken met lettertype dyslexie
Het lettertype dyslexie is ontwikkeld om mensen met dyslexie met minder moeite
te laten lezen. De letters zijn zodanig ontworpen dat ze sneller worden herkend.
Door het eigen karakter van de letters te verduidelijken, wordt verwisseling,
draaien en spiegelen tegengegaan. De bibliotheek heeft boeken met lettertype
dyslexie voor jeugd en volwassenen.
● E-books
De bibliotheek biedt een selectie digitale boeken (e-books) aan die te lezen zijn op
e-readers en tablets (o.a. iPad). Het volledige aanbod kunt u vinden op
www.bibliotheekrijnenvenen.nl.
● E-readers en tablets
E-readers en tablets hebben diverse functionaliteiten die lezen makkelijker maken.
Maak kennis met het digitaal lezen en laat u informeren over de verschillende
typen e-readers en tablets die in de bibliotheek aanwezig zijn.
● Daisy-speler met daisy-roms
Bedoeld voor mensen die dyslectisch of slechtziend zijn. Met dit eenvoudig te

bedienen apparaat kunt u daisy-roms (gesproken boeken) beluisteren. Met een daisyspeler is het mogelijk om door het boek te bladeren (te navigeren). In alle vestigingen
van Bibliotheek Rijn en Venen kunt u gratis een daisy-speler uitproberen.
● Luisterboeken
Deze gesproken boeken kunt u beluisteren met een cd-speler. De meeste
computers hebben ook de mogelijkheid om een cd af te spelen. Het verschil met
een daisy-rom is dat u niet door het boek kunt bladeren (navigeren).
● Meeleesboek
Een luisterboek voor kinderen waarbij het verhaal in een lager tempo wordt
voorgelezen en waarbij de woorden duidelijk worden uitgesproken. Het tempo is
dusdanig dat kinderen het verhaal makkelijk kunnen meelezen.
● Verfilmde boeken
De bibliotheek heeft een ruime collectie DVD’s met verfilmde boeken.
● Webbox, ook bekend als Internet daisy-speler.
De webbox is een afspeelapparaat waarmee o.a. teletekst, de krant en tv-ondertiteling te beluisteren zijn. Dit gebeurt via internet. Een internet aansluiting is dus
noodzakelijk. Een computer is niet nodig, want de webbox doet het werk.
● De koffer Luisteren op Maat
bestaat uit een daisy-speler met daisy-roms en een luisterboek.
● De koffer Lezen op Maat
biedt uitkomst als een gewone leesbril niet meer voldoende is om een boek te
kunnen lezen of tv te kijken. De koffer bevat een leesloepbril, een tv-bril
en een leesliniaal.

-> www.aangepastlezen.nl

De landelijke stichting Aangepast Lezen is gespecialiseerd in aangepast lezen en
luisteren. Het grootste deel van de uitgebreide collectie bestaat uit gesproken
titels. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om online te lezen op uw computer, iPad
of via een zogenaamde webbox.

U kunt terecht voor:
• Ruim 65.000 gesproken titels in veel genres
• Ruim 10.000 brailleboeken
• Bijna alle landelijke en regionale dagbladen
• Een ruim aanbod van tijdschriften over vrijetijdsbesteding, gezondheid, sport,
kunst en cultuur, speciale themabladen en tijdschriften voor de jeugd.

-> Bibliotheek aan Huis

Kunt u niet naar de bibliotheek komen? Bijvoorbeeld door ziekte of
een handicap? Met Bibliotheek aan Huis komt een vrijwilliger bij u langs
om boeken (gewone druk of andere materialen) langs te brengen of op te halen.
De vrijwilliger komt minstens 1 x per 6 weken.
Voorwaarde Plus abonnement
Aanvragen In de bibliotheek of via www.bibliotheekrijnenvenen.nl

-> Workshops, demonstraties en lezingen

Kijk in onze activiteitenkalender of op onze website voor het actuele aanbod.

Heeft u nog vragen of wilt u materialen lenen of uitproberen?
Onze bibliotheekmedewerkers helpen u graag.

Rijn en Venen

www.bibliotheekrijnenvenen.nl

