
Dat is geen reden om te stoppen met lezen. 
Kijk en vraag maar eens rond in je bib. 
Er is een ruime keuze aan leuke en spannende boeken, 
ook voor wie moeilijker leest. 

Begint lezen 
moeilijker 
te gaan?

Je valt niet uit de boot als je moeilijk leest
In de bib leen je gratis groteletterboeken, luisterboeken, leeslinialen
Daisy-boeken, Daisy-spelers en Daisy-mp3-spelers. Zij zorgen voor uren 
leesplezier en laten de wondere boekenwereld weer voor jou opengaan.

lezen
lezen
lezen

Bibliotheek 
Lochristi
Koning-Boudewijnlaan 6
9080 Lochristi
bibliotheek@lochristi.be
09 356 60 73

Bibliotheek 
Melle 
Kruisstraat 2a
9090 Melle
melle@bibliotheek.be
09 252 43 60

Bibliotheek 
Deinze  
Gentpoortstraat 1
9800 Deinze
bibliotheek@deinze.be
09 381 95 60

Bibliotheek 
Merelbeke  
Dijsegem 1
9820 Merelbeke
bibliotheek@merelbeke.gov.be
09 210 34 10

Bibliotheek 
Destelbergen     
Dendermondesteenweg 420
9070 Destelbergen
info.bibliotheek@destelbergen.be
09 228 07 61

Groteletterboeken, luisterboeken, leeslinialen, Daisy-boeken, 
Daisy-spelers en Daisy-mp3-spelers kan je gratis lenen in je bib.



waarom heeft 
u zo’n grote 
letters?

Groteletterboek
Groteletterboeken zijn gewone boeken, maar dan gedrukt in 
een groter lettertype. Dat leest erg vlot. In de bibliotheek 
vind je een ruime keuze aan titels in verschillende genres.

Daisy-boek
Een Daisy-boek is een luisterboek met meer 
mogelijkheden dan een gewoon luisterboek. 
Je kan erin bladeren, naar een ander hoofdstuk 
springen en er zelfs een bladwijzer insteken. 
Je kan het snel of traag afspelen. En je 
herbegint gewoon waar je laatst was gestopt. 
Je leest dus op jouw tempo. 

Een Daisy-boek beluister je met een 
Daisy-speler, Daisy-mp3-speler of op je pc  
met aangepaste Daisy-software. Er zijn wel 
20.000 titels als Daisy-boek uitgebracht door 
de Luisterpuntbibliotheek. De titels die je niet 
in je bib vindt, kunnen zij gratis naar jou thuis 
opsturen.

Meer info: www.luisterpuntbibliotheek.be

Wist je dat…
...heel wat mensen die 
‘gewone’ boeken lezen, 
ook luisterboeken gebruiken? 
Zij luisteren ernaar in de auto, 
in de zetel of op het strand. 
Waarom zou jij het niet doen?  

Luisterboek
Luisterboeken zijn cd’s waarop een acteur of een schrijver 
een roman of verhaal voorleest. Jij luistert ernaar met je 
cd-speler of mp3-speler. En je doet dit waar je dat zelf 
wilt: in de auto, op de bus, thuis of op reis. 

Leesliniaal
Een leesliniaal vergroot een tekstregel. 
Dit is ideaal als je slecht ziet. 
Je schuift je leesliniaal lijn per lijn 
over de pagina en kan zo 
gemakkelijk het hele boek 
of de krant lezen.
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hoor ik 
u nog?

wie is 
daisy?

Luisterboeken en 
Daisy-boeken zijn 
dé oplossing voor blinden en 
slechtzienden, maar ook voor mensen 
die geen gedrukt boek kunnen 
vasthouden.

lijn 
per 
lijn


