Welkom in de Uitleen van
Spellen & veel meer
In de Serre op Nijevelt

Uitleen van Spellen & veel meer

Leentermijn

Wanneer iemand naar een woonzorgcentrum verhuist, verandert er
veel. Ook het vertrouwde contact kan veranderen. Soms zijn
dingen die voorheen voor een gezellig bezoek en een goed contact
zorgden niet meer mogelijk. Dan is het zoeken en nieuwe dingen
proberen: wat is nu leuk of fijn om te doen, wat brengt een gesprek
op gang? In de Uitleen kunt u op andere ideeën komen. Ook kunt u
in de Uitleen terecht voor uitleg en advies door onze vrijwilligers.

Deze is voor boeken een maand.
Voor al het andere materiaal is de uitleentermijn een week.

Collectie

Lenen gaat zo:
1. Kies uit de kast het materiaal dat u wil lenen.
2. Vul het leen-briefje in, dit zit bij het materiaal.
3. Doe het ingevulde briefje in het bakje op het bureautje.

In de Uitleen kunt u terecht voor
• gezelschapsspellen
• beweegspellen
• themaboxen
• boeken om te lezen en om te bekijken
• DVD’s
• CD’s
Bij de spellen zijn korte tips opgenomen hoe ze gespeeld kunnen
worden met mensen met dementie. Tips of wensen voor de
collectie horen we graag van u. Bij “contact” ziet u hoe u ons kunt
bereiken.

Kosten
De materialen zijn kosteloos te leen.

Werkwijze o.b.v. self-service

Terugbrengen gaat zo:
1. Vul s.v.p. de korte evaluatie in (in het insteekhoesje)
2. Leg het evaluatie-briefje in het bakje op het bureautje.
3. Leg het materiaal in de bak naast het bureautje.
Vrijwilligers verwerken het retour. Zodra de materialen weer in de kast
staan, kunnen ze weer geleend worden.

Catalogus

Openingstijden

De catalogus ligt in de Uitleen, op de afdelingen en is ook online
via De Waalboog-website www.waalboog.nl/uitleen te raadplegen.

U kunt altijd in de Uitleen terecht om zelf iets te lenen.

Wie kan lenen
Alle bezoekers van bewoners van Nijevelt, bewoners zelf,
medewerkers en vrijwilligers.

Komt u voor uitleg en advies? De vrijwilligers zijn er op:
- woensdag van 14.00 – 16.00 uur
- zondag van 14.00 – 16.00 uur

Contact
Gebruik van het geleende materiaal
U kunt de spellen meenemen naar de afdeling, maar natuurlijk ook
in de serre zelf, hal of sociëteit gezellig een spelletje doen.

Heeft u vragen of ideeën voor de Uitleen, dan kunt u contact opnemen
met Nanke Klein Wassink, projectleider/mantelzorgcoördinator
06 184 982 58 / N.kleinwassink@waalboog.nl.
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