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Hét huis van gastvrijheid in zorg en dienstverlening
Voor wie is de bibliotheek?

Waar is de Bibliotheek

De bibliotheek is exclusief toegankelijk
voor de bewoners.

De bibliotheek is te vinden op de begane
grond van de oudbouw in de gang voor het
grote houten kruis. (gang F)

Medewerkers van de bibliotheek.

Bibliotheek De Beyart
Doel van de bibliotheek.
De uitleenvoorziening binnen Woonzorgcentrum De Beyart heeft tot doel
de bewoners de gelegenheid te bieden
om in een gezellige ambiance die middelen te leveren waarmee zij op een
passende wijze hun dag kunnen invullen. Zo levert deze voorziening een
bijdrage aan het woon- en welzijnsgenot van de bewoners.
Wat heeft de bibliotheek te
bieden?
Naast boeken biedt de bibliotheek ook
cd’s, dvd’s en puzzels. Gesproken
boeken op naam van de gebruiker,
kunnen door De Beyart gefaciliteerd
worden.
Ook is de bibliotheek in het bezit van
300 boeken met grote letters, voor
slechtzienden.

De bibliotheek wordt beheerd door broeder
Gerard Hermans ondersteund door een
tiental vrijwilligers.

Naast de gewone bibliotheek is er ook een
geestelijke bibliotheek. Deze is vrij toegankelijk voor de bewoners en bevindt zich op
de begane grond van de voorbouw.

Wat kunnen de medewerkers voor u
betekenen.

Uitleen afspraken

1. Bewoners behulpzaam zijn bij het zoeken van boeken e.d.
2. Zorg dragen voor de leestafel.
3. Bewoners die niet of moeilijk in de bibliotheek kunnen komen, kunnen worden opgehaald door de medewerker
van de bibliotheek of krijgen boeken
naar het appartement gebracht
4. Informatie geven over hulpmiddelen of
ernaar verwijzen.
5. Eventueel voorlezen.
6. Het verzorgen en op orde houden van
de uitleenadministratie.
7. Ondersteuning bieden bij incidentele
activiteiten.
De openingstijden
De bibliotheek is geopend van maandag
tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur.

Nieuw materiaal en schenkingen.
Boeken en dvd’s worden regelmatig
nieuw gekocht. Ook ontvangt de bibliotheek regelmatig schenkingen van
bewoners en anderen, deze komen
ook in de uitleen.

Kopje koffie
U kunt in de bibliotheek ook gerust een
boek gaan lezen aan de mooie leestafel.
Een kopje koffie staat dan voor u klaar.

1. Er worden niet meer dan twee boeken,
vier cd’s per persoon uitgeleend.
2. De leentijd is maximaal twee maanden.
Indien nodig kan dat verlengd worden
met een maand.
3. Boeken mogen niet onderhands uitgeleend worden.
4. De boeken moeten in nette staat teruggebracht worden.
5. Bij verlies van een boek wordt een vergoeding in rekening gebracht. Is het
boek minder dan één jaar oud, dan geldt
de nieuwprijs. Dit wordt bepaald door de
beheerder.
6. Voor de uitleen van cd’s en dvd’s gelden
dezelfde regels.
Graag verwelkomen wij u spoedig in de
bibliotheek, u bent van harte welkom!

