
  

 

BIBLIOTHEEK DOESBURG VERZORGT WORKSHOP VOORLEZEN  
voor ouderen op de zorglocaties Sint Elisabeth en De Hessegracht  in 

Doesburg. De workshop is ook zeer geschikt voor familie en 

medewerkers van Attent! 

  Op 6 juni van 13:30 tot 15:30   
 

 

 

 

 

 

Op zoek naar vrijwilligers 

Even helemaal verdwijnen uit het leven van alledag en genieten van een mooi 

verhaal dat voorgelezen wordt, dat is wat we ouderen aanbieden met de 

Voorleesbrigade van Lang Leve Kunst en Naoberschap. We zijn op zoek naar 

vrijwilligers die het leuk vinden om voor te lezen, om mooie verhalen te 

selecteren en contact te maken met ouderen. We zijn met name op zoek naar 

mensen die willen lezen in Doesburg. 

Je gaat met een andere vrijwilliger zes keer naar een zorglocatie voor ouderen. Samen 

met een groepje luisteraars maak je een keuze voor de verhalen die je voorleest. Een 

sessie van de Voorleesbrigade ziet er iedere keer weer een beetje anders uit. Afhankelijk 

van het aantal en de aandacht van de luisteraars duurt het ongeveer een uur. Je leest 

korte verhalen voor en blijft even napraten, want vaak maken de verhalen iets los bij de 

luisteraars. Eén voorleeseditie duurt meestal 6 weken en is op één locatie.  

 

Workshop 

Als vrijwilliger van de Voorleesbrigade ga je niet onvoorbereid op pad, je krijg 

handvatten aangereikt om er mooie sessies van te maken. Daarom is er een workshop 

gepland op 6 juni 2019 van 13:30 tot 15:30 in de bibliotheek van Doesburg. 

Workshopleider is Okkie Klinkspoor, vrijwilliger bij Lang Leve Kunst en projectleider van 

de Voorleesbrigade.  

Voor wie? 

Iedereen met interesse om aan ouderen voor te lezen is welkom! 

Uiteraard is deze workshop ook zeer geschikt voor familieleden van bewoners en 

medewerkers van Attent, vanwege alle goede tips die worden gegeven. Wij nodigen jullie 

dan ook van harte uit om deel te nemen.  

 

Aanmelden 

Heb je zin om mee te doen? Leuk! Stuur dan voor 1 juni 2019 een mailtje aan 

info@gruitpoort.nl o.v.v. naam, e-mailadres en telefoonnummer.  
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