
Je hebt deze flyer gekregen omdat je, in 
de Estafette-actiemaand in jouw gemeente,  
een van onze activiteiten hebt bezocht.  
Waarschijnlijk een activiteit voor of rond het jonge kind. 

Dagelijks horen we dat kinderen te weinig lezen.  
Terwijl lezen nou juist zo leuk en belangrijk is.  
Dat begint met voorlezen aan kinderen.  
Samen lezen is samen plezier maken en tegelijkertijd de  
taal- en leesontwikkeling van jouw (klein-)kind stimuleren.  
Leesplezier is een belangrijk speerpunt  
van Bibliotheek Dommeldal.  
Vandaar deze actie.
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De Bibliotheek-Estafette



Om de beurt hebben we, in elke  
gemeente waar  Bibliotheek 
Dommeldal een vestiging 
heeft, een speciaal “Estafette-
programma” met extra 
activiteiten, voor ouders en groot- 
en gastouders van jonge kinderen. 
We willen graag laten zien en 
laten ervaren wat de Bibliotheek 
allemaal te bieden heeft. Dus de 
Estafette richt zich op jou!

Kom je vaker in de Bibliotheek?  
Ben je ook al lid?  
Of bezoek je liever alleen onze 
activiteiten? 
Misschien ken je mensen in 
jouw omgeving waarvoor een 
lidmaatschap ook interessant is? 

Zoveel te bieden!
Onze deuren staan 6 dagen per week open. Je kunt in de 
Bibliotheekvestigingen andere (groot/gast)ouders ontmoeten of gewoon een 
tijdschrift lezen. Je vindt er boeken en tijdschriften over fotografie of tuinieren, 
over opvoeden of over gezondheid! Het lenen van boeken en tijdschriften is ook 

nog eens duurzaam. 

Maar kom ook eens naar een lezing 
over fitness, of over mantelzorg, of 
maak kennis met een beroemde 
schrijver, in levende lijve!   Neem 
jouw e-reader of tablet mee naar 
het spreekuur en laat je vertellen 
hoe te kiezen uit de tienduizenden 
e-books die de Bibliotheek biedt. Of 
kom informatie halen op een van 
de belastingspreekuren. Lees en 
bespreek eens een roman samen 
met een leesclub, of lees jouw kind of 
kleinkind iets verrassends voor!

Bibliotheek Dommeldal

BIBLIOTHEEKESTAFETTE

De Estafette

We laten jou, met deze flyer èn 
met het Estafette-programma, de 
mogelijkheden van de Bibliotheek 
graag nog beter en nog meer zelf 
ervaren!  Daarom zit er in deze 
flyer ook een interessante voucher 
aanbieding.

Het hele programma van 
Estafette-activiteiten vind je 
in het activiteitenoverzicht op 
bibliotheekdommeldal.nl, je 
herkent ze aan het Estafette-logo. 



Estafette-aanbod
Met voucher 1 uit deze folder kun je kiezen voor: 
▶ een gratis 6 maanden-abonnement,  
waarmee je boeken, e-books, tijdschriften en nog veel meer kunt lenen,  
▶ plus  gratis toegang met je pas, tot de activiteiten uit het Bibliotheek- 
 Estafette-programma, herkenbaar aan het logo;  
▶ plus  een (gratis) persoonlijk e-readerspreekuur; 
▶ plus  gratis een dagdeel gebruik maken van een van de Bibliotheekkamers 
 in vestiging Geldrop of Son en Breugel, voor b.v. een buurtbijeenkomst,  
 vriendinnenochtend, game-middag, een rustige werkplek,  
 of leesclub bijeenkomst (voorwaarden: bibliotheekdommeldal.nl). 

  Gebruik dus die voucher, haal een pas, probeer het uit en ervaar de voordelen! 

Wil je liever nog zonder abonnement kennismaken met de Bibliotheek-
activiteiten? Dan kun je voucher 2 gebruiken als :

▶ gratis toegangsbewijs bij 3 activiteiten  
naar keuze, uit het Bibliotheek-Estafette-programma; 
Alle activiteiten van het Bibliotheek-Estafette-programma vind je in een  
overzicht op de website www.bibliotheekdommeldal.nl

P.S. Ben je al lid? Dan weet je hoe belangrijk het is  
om een Bibliotheek in jouw gemeente te hebben.  
Geef de voucher voor een gratis 6 maanden- 
abonnement dan cadeau aan iemand in jouw  
omgeving die er blij van wordt. 

Zoveel te bieden!
Wist je trouwens dat er voor  jouw baby, peuter en/of  kleuter (0-6 jaar) ook  
online prentenboeken, apps en sites zijn,  
waarmee je samen veel leesplezier kunt beleven? 
Prima voor hun taalontwikkeling! Als ouder of 
grootouder wil je daar toch ook een actieve bij-
drage aan leveren? Een Bibliotheekabonnement 
voor kinderen tot 18 jaar is helemaal gratis. 
We helpen je graag met wat tips:

Tips voor baby’s, peuters en kleuters (0-6 jaar)

Bereslim bereslim.nl
Bereslimme Prentenboeken zijn Digitale 
Prentenboeken, die  je op je computer of 
Tablet kunt bekijken.  
De leuke animaties maken het samen lezen 
en kijken nóg leuker. 
Alléén met het abonnement van de  
Bibliotheek kun je ze gratis bekijken. 

De Voorleeshoek |  devoorleeshoek.nl
Elke week vind je hier 4 nieuwe Voorleesfilmpjes uit de Voorleeshoek. 
Voor kinderen van  0-4 jaar of 4-7 jaar of 7-10 jaar. 
Alléén met je Bibliotheekabonnement: gratis.

De Luisterbiebapp | luisterbieb.nl
Een app vol luisterboeken met gesproken 
verhalen. Voor jong en oud. Ook voor de 
allerkleinsten zijn er verhaaltjes om naar te 
luisteren. Waar en wanneer je maar wilt. 
Voor de tablet of smartphone. Aanmelden is 
gratis met een Bibliotheekabonnement.



E-Books voor 0-6 jaar

Jip en Janneke, Suus en Sem, Boer Boris, of Dikkie Dik? Met je Bibliotheek-
abonnement heb je keus uit héél veel prentenboeken en voorleesverhalen als 
e-book. Voor op je Tablet of Smartphone  en voor je e-reader. Handig op  
vakantie, of in de auto. Natuurlijk helemaal gratis te leen, met een  
Bibliotheekabonnement.

Spelen met taal, in 5 talen  | langaroo.org

Langaroo is hét taalplatform om samen met jouw jonge kind in Lingoland  
spelletjes te doen met taal. Dat kan in 5 talen: Nederlands, Engels, Arabisch, 
Pools of Turks.

Kan jouw kind al zelf lezen? | yoleo.nl

Yoleo is een leuk lees-programma op de computer  
of Tablet. Met Yoleo leert je kind zelfstandig lezen:  
op het scherm wordt de tekst getoond en  
voorgelezen. Een soort karaoke dus.  
Heel veel kinderen gebruiken Yoleo.  
En ze vinden het leuk! 
Gratis voor Bibliotheekleden.

VO U C H E R  1 
Gratis 6 maanden-abonnement
Kom naar de Bibliotheek  
met deze voucher en schrijf je gratis in voor: 
Lenen van boeken, e-books, tijdschriften en nog veel meer;
Plus  Gratis bezoek aan alle Estafette-activiteiten
  Zie: www.bibliotheekdommeldal.nl;
Plus  Persoonlijk e-readerspreekuur, na afspraak;
Plus  Gratis een dagdeel gebruik maken van een van de Bibliotheekkamers
  (in vestiging Geldrop en Son), voor b.v. een buurtbijeenkomst,  
  vriendinnenochtend, game-middag, een rustige werkplek, of leesclub- 
  bijeenkomst (voorwaarden: bibliotheekdommeldal.nl);

Plus  een stempelkaartactie, met na 10 bezoeken een cadeautje voor je 
  (klein)kind.

P.S. Ben je al lid? 
 
Dan weet je hoe belangrijk het is om een    
  Bibliotheek in jouw gemeente te hebben.  
        Geef de voucher voor een gratis 
              6 maanden-abonnement dan cadeau  
                       aan iemand in jouw omgeving die 
                                 er blij van wordt. 

Liever zonder abonnement?     
Kom dan gratis naar   
3 Estafette-activiteiten z.o.z. 

Voorwaarden:
 
je bent nog geen lid 
en je haalt je pas snel op, 

in de maand ……………………..20….   *)

*) in te vullen door Bibliotheek- 
    medewerker



  Dommeldal

Geldrop:   040 2862805
Heeze-Leende:  040 3043002
Mierlo:   0492 664444
Nuenen:  040 2833097
Son & Breugel: 0499 473033

Februari 2020

www.bibliotheekdommeldal.nl 
info@bibliotheekdommeldal.nl

Op www.bibliotheekdommeldal.nl vind je de openingstijden en  
adressen van de vijf vestigingen van Bibliotheek Dommeldal.  

Je bent welkom in de vestiging van jouw keuze.

  VOUCH E R 2
    Liever zonder abonnement?  
    Kom dan gratis naar 3 Estafette-activiteiten 

    Zie www.bibliotheekdommeldal.nl
      Bewaar deze voucher en  gebruik hem als stempelkaart bij de 3 activiteiten.

Activiteit 1
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraaf mw:. . . . . . . . . . .

Activiteit 2
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraaf mw:. . . . . . . . . . .

Activiteit 3
Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paraaf mw:. . . . . . . . . . .

Bibliotheek Dommeldal

BIBLIOTHEEKESTAFETTE


