
Een luisterboek, 
dat spreekt voor zich!

Contact en info

070 246 070

www.luisterpuntbibliotheek.be  

info@luisterpuntbibliotheek.be 

uitleen@luisterpuntbibliotheek.be

www.ikhaatlezen.be 

info@ikhaatlezen.be
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Lidmaatschap en werking

Lid zijn van Luisterpunt, boeken lenen  
en verzenden zijn volledig gratis.

Je kan je boeken gewoon online bestellen.  
Al onze boeken staan in een online catalogus, 
mét korte beschrijving:  
http://daisybraille.bibliotheek.be.

Je moet dus niet tot bij ons komen. Zelfs als  
je de boeken op een schijfje wil ontvangen,  
kan je alles online regelen. We sturen het boek 
dan op met de post. Ook het boek terugsturen  
is volledig gratis.

Je kiest dus zelf of je een cd thuis wil krijgen,  
of dat je de boeken downloadt of rechtstreeks 
via internet streamt.

Ga je toch liever naar de bibliotheek in je 
buurt om een boek te kiezen? Dat kan ook. 
De meeste gewone bibliotheken hebben een 
aanbod Daisy-boeken. Daar kan je dan vaak 
ook een Daisy-speler of –software lenen. Ideaal 
om het allemaal eens te testen. Heb je dyslexie 
en wil je oefenen met lezen? Leen er dan het 
gewone, gedrukte boek samen met het Daisy-
boek. Dan kan je tegelijk lezen en luisteren.

Bestel je je boeken liever van thuis uit,  
of wil je een grotere boekenkeuze, maak je  
dan lid van Luisterpunt. Voor meer informatie, 
surf naar www.luisterpuntbibliotheek.be.

We hebben nog een andere website,  
speciaal voor kinderen met dyslexie:  
www.ikhaatlezen.be. 

Je kan ook bellen naar 070 246 070.

Rest ons alleen om je nog úren leesplezier  
toe te wensen! Tot binnenkort! 

“In het begin dat ik lid was bij 
Luisterpunt vroeg ik alleen de boeken 
die ik voor school moest lezen.  
Die kreeg ik dan op een cd. Van mijn 
mama moest ik stukjes beluisteren 
en tegelijk in het gewone boek lezen, 
en daarna mocht ik dan als beloning 
gewoon verder luisteren, zonder het 
echte boek. Dan kon ik echt goed naar 
het verhaal luisteren. Nu beluister ik 
de boeken met de tablet van mama, 
dat is wel tof. Ik luister dan eerst een 
kort stukje of ik de stem graag hoor, 
want naar sommige stemmen luister ik 
liever dan naar andere. Als ik de stem 
niet graag heb, bestel ik direct een 
ander boek. Dat gaat snel. Nu luister 
ik al graag naar boeken, ik lees er 
ondertussen veel meer dan alleen die 
voor school.”

Seppe, 11 jaar



Luisterpuntbibliotheek

Luisterpunt is de bibliotheek voor personen 
met een leesbeperking. Iedereen die moeilijk 
of geen gewone boeken kan lezen is bij ons 
welkom. We hebben twee soorten boeken: 
brailleboeken en Daisy-boeken. Daisy-boeken 
zijn gewone boeken die van begin tot einde 
zijn ingelezen door mannen en vrouwen met 
een goede stem. En soms leest de auteur zelf 
zijn boek in.

Luisterpuntbibliotheek heeft ongeveer 
25.000 Daisy-luisterboeken en bijna 15.000 
brailleboeken klaarstaan, waarvan bijna 5.000 
Daisy-boeken en meer dan 3.000 brailleboeken 
voor kinderen en jongeren. Er komen 
voortdurend boeken bij. Je hoeft je dus  
nooit meer te vervelen ...

Zo worden bijvoorbeeld elk jaar alle boeken 
van de Kinder- en Jeugdjury omgezet in Daisy. 
En alle prijsbeesten en alle klassiekers.  
Is er een boek opeens razend populair op de 
speelplaats? Wij zorgen dat jij kan meepraten! 
Boeken van bekende auteurs zoals Astrid 
Lindgren, Roald Dahl, Do Van Ranst en Sylvia 
Vanden Heede; over dappere personages als 
Katniss Everdeen en Harry Potter; over toffe 
onderwerpen als sport en muziek; het is er 
allemaal. Je kan voortaan dus het ene boek  
na het andere verslinden.

Grasduin in onze catalogus  
http://daisybraille.bibliotheek.be,  
kies en lees naar hartenlust. Zo simpel is het.

Brailleboeken

Als je graag de woorden voelt, kan je een 
brailleboek lenen. Ook die vind je allemaal in 
onze online-catalogus. Elk boek bestaat uit 
een aantal braillebanden. Die worden speciaal 
voor jou geprint, we sturen ze op naar je thuis 
en je mag ze zelfs houden..

Daisy-boeken

Een Daisy-luisterboek wordt in een studio 
van begin tot einde ingelezen. Ook auteurs 
lezen geregeld hun eigen boeken bij ons in.  
Dat schept wel een heel bijzondere band  
met de schrijver.

Daisy staat voor Digital Accessible 
Information System. Dit is de wereldwijde 
standaard voor luisterboeken voor personen 
met een leesbeperking.

Om een Daisy-boek te beluisteren, heb 
je een mp3-speler nodig. Er bestaan ook 
speciale Daisy-spelers. Die hebben vele 
voordelen, zoals het trager of sneller afspelen 
van boeken zodat je op je eigen tempo 
kan luisteren. En als je graag verschillende 
boeken door elkaar leest, onthoudt het 
toestel voor elk boek waar je bent gebleven. 
Terugbladeren, en zelfs stiekem vooruit lezen: 
het lukt allemaal. Bij Luisterpunt kan je ook 
gratis software verkrijgen waarmee je je 
computer in zo’n Daisy-speler omtovert.

In onze bib kan je kiezen of je de boeken  
op een schijfje wil lenen (Daisy-cd),  
of rechtstreeks op je online-boekenplank 
(Daisy-online).

Met Daisy-online kan je het boek streamen  
of downloaden. Beide kunnen met een app  
op je tablet of smartphone, of met een Daisy-
speler met internetfunctie. Streamen kan ook 
met de computer, met de Daisy-webspeler  
die automatisch opstart. Boeken die je  
hebt gedownload, kan je ook met de gratis 
Daisy-software beluisteren. Nu enkel nog  
je boeken kiezen!

Spannende thrillers, 
knotsgekke avonturenverhalen, 
boeken over fijne vrienden, 
prinsessensprookjes en stoere 
ridderverhalen, boeken over 
auto’s en over planeten,  
poëzie om bij weg te dromen, ...  
voor elk wat wils. 

Als jij denkt dat lezen niet aan 
jou besteed is, heb je het mis!

Want wij bij Luisterpunt weten 
dat iedereen kan genieten van 
lezen. Of je nu dyslexie hebt, 
blind of slechtziend bent –  
het maakt niet uit! 

De ene leest met zijn oren,  
de andere met zijn vingers. 
Maar wat vast staat is:

“Iederéén kan lezen!”


