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BiblioPlus is zo veel meer dan enkel boekenuitleen
De toegenomen digitalisering van 
de maatschappij maakte het 
noodzakelijk het karakter van de 
bibliotheek aan te passen. De tijd 
van alleen maar boeken lenen en 
inleveren bij de bibliothecaresse is 
nostalgie. Boekenuitleen blijft, 
maar de administratie doet 
iedereen nu zelf via de computer. 
Ook het aanvragen en informatie 
kan nu iedereen vanuit huis via de 
computer zelf doen.

Door Josje Goos

Wilma: “De huidige jeugd krijgt het 

digitaal werken met de paplepel 

ingegeven, voor hen is werken met 

smartphone of tablet van jongs af 

aan vanzelfsprekend. Met spelletjes 

worden hen vele vaardigheden 

eigen gemaakt. Voor de ouderen 

onder ons, die vroeger niet eens aan 

de knopjes móchten komen, is de 

digitale ontwikkeling vaak moeilijk 

bij te houden. De bibliotheek wil, 

door intensief beleid te voeren, een 

laagdrempelige plek zijn waar 

iedereen, oud en jong, terecht kan 

om zich te blijven ontwikkelen, niet 

alleen op digitaal gebied maar ook 

op gebied van taal. De bibliotheek 

werkt hierin samen met diverse 

lokale partners als de Gemeente, 

Sociom, en diverse andere (oude-

ren)organisaties, zodat je er met de 

meest uiteenlopende vragen terecht 

kunt, de bibliotheek verwijst je naar 

degene die je het beste kan helpen.

Wilma: “Om iedereen goed mee te 

kunnen laten doen in de verande-

rende maatschappij is ons beleid 

gebaseerd op vier programmalijnen: 

kinderen en ouders; een leven lang 

leren; ontspanning en inspiratie en 

als vierde kennis delen en ontmoe-

ten.”

Lezen is en blijft zeer belangrijk, 

belangstelling voor boeken begint al 

op jonge leeftijd. Veel kinderen 

zitten vaak vastgeplakt aan hun 

apparaatje, dat geeft grote onrust 

en verstoort de concentratie. Op 

elke basisschool in de regio is, 

samen met BiblioPlus, een kleine 

bibliotheek ingericht om het plezier 

in lezen en de taalvaardigheid te 

bevorderen. Ouders, maar ook 

grootouders spelen een belangrijke 

rol door de kleinkinderen mee te 

nemen naar de bibliotheek.

De overheid vraagt steeds meer van 

ons om benodigde formulieren, 

bijvoorbeeld die van de belasting, 

via de digitale weg op te vragen en 

in te vullen. Het boeken van reizen 

met trein en vliegtuig, hotelboekin-

gen, kaartjes boeken voor theater, 

bioscoop en museum en ook het 

aanvragen van medicijnen bij de 

apotheek gaat via de computer. In 

de bibliotheek kun je leren hoe je 

zoekt op internet en hoe je de juiste 

informatie kunt vinden.

‘Een leven lang leren’ is een 

programmalijn, opgezet als 

ondersteuning in het bijleren van 

vaardigheden die de snel verande-

rende maatschappij vraagt. Er is 

nauwe samenwerking met partners 

op het gebied van taal, digitaal 

werken, gezondheid, financiën en 

op sociaal en juridisch gebied De 

activiteiten die worden georgani-

seerd sluiten aan op concrete 

situaties.

DOS Cuijk (Digitaal Ouderen 

Steunpunt Cuijk) heeft haar leercen-

trum in het gebouw van de 

bibliotheek. Docenten van Senior-

web zijn aanwezig om ieders vragen 

te beantwoorden. Er zijn cursussen, 

er is een spreekuur en er zijn 

themabijeenkomsten. In de 

bibliotheek zijn computers aanwe-

zig waar iedereen gratis gebruik van 

kan maken. Hiervoor hoeft men 

geen lid te zijn.

Lezen is ook zeker ter ontspanning: 

mooie romans en spannende 

verhalen, reisverhalen, boeken over 

kunst en geschiedenis en biogra-

fieën en natuurlijk kranten en 

tijdschriften. Dat alles verruimt de 

blik en zorgt voor meer begrip voor 

andere mensen en omstandighe-

den.

Naast papieren boeken zijn er, zeker 

voor lezers die slecht zien, de 

Grootletterboeken en luisterboeken. 

De bibliotheek geeft advies over 

leesondersteunende apparaten. 

Deze zijn duur, maar kunnen via de 

ziektekostenverzekering vergoed 

worden.

Om het gebruik van de collectie te 

stimuleren geeft de bibliotheek tips 

via de website www.biblioplus.nl 

zijn er themabijeenkomsten, literaire 

lezingen, interviews met auteurs en 

filmvertoningen. Daarnaast is er een 

groot netwerk van 25 leesclubs.

Toen de corona de kop op stak en 

de bieb sloot heeft Biblioplus de 

nieuwsbrief ‘Blijf BEZIG’ opgestart 

met kijk-, lees-, doe- en luistertips 

voor senioren, w.lems@biblioplus.nl.

Voor leden, die niet meer zelf naar 

de bibliotheek kunnen komen is er 

de service ‘Boekendienst aan Huis’, 

die zorgt dat de boeken aan huis 

gebracht en weer opgehaald 

worden.

Bibliotheekleden kunnen via www.

onlinebibliotheek.nl e-boeken 

lezen.

Wilma: “De bibliotheek is nu zoveel 

meer dan vroeger, het is nu: 

BIBLIOPLUS. Maar lezen blijft 

belangrijk! Want lezen geeft rust en 

je voorstellingsvermogen, en 

daardoor je inlevingsvermogen, 

wordt ontwikkeld. Ik organiseer 

graag de bijeenkomsten en activitei-

ten. Het is ook fijn om er bij te zijn 

en te zien hoe iedereen geniet, daar 

word je hartstikke blij van!”

Alweer een half jaar leven we in 
een vreemde en moeilijke tijd. We 
proberen er toch het beste van te 
maken. Veel activiteiten konden de 
afgelopen maanden niet doorgaan 
en dat betreuren wij zeer. Enkele 
diensten gingen wel door, zoals 
Tafeltje Dekje en de Telefooncirkel.

Vrijwilligers van deze diensten 

hebben ‘gewoon’ doorgewerkt, al 

dan niet met aangepaste maatrege-

len. De warme maaltijden van 

Hofmans Catering worden nog 

steeds huis aan huis bezorgd en 

deelnemers van de Telefooncirkel 

krijgen nog elke doordeweekse dag 

hun vertrouwde telefoontje. Wij zijn 

blij dat door de inzet van onze 

vrijwilligers deze diensten konden 

blijven draaien! Ook de vrijwilligers 

van de Aanwezigheidshulp en 

Activerend huisbezoek hebben 

steeds telefonisch contact gehou-

den met hun maatjes en zijn 

onlangs weer voorzichtig opgestart 

met de huisbezoeken. U kunt zich 

dan ook blijven aanmelden voor 

deze diensten! Hoe u dit kunt doen, 

leest u onderaan dit artikel.

Voor de activiteiten van SWOC lag 

het wel anders de afgelopen 

maanden. De beweegactiviteiten en 

andere groepsactiviteiten lagen stil. 

Gelukkig kan er weer op de 

donderdagochtenden gezwommen 

worden en zijn ook de sozen in Het 

Doehuis op woensdagochtend en ’t 

Fort op de woensdagmiddag weer 

te bezoeken. Het bestuur van 

SWOC is voor de overige activiteiten 

in gesprek met haar docenten, 

contactpersonen en Sociom om te 

bekijken of we de activiteiten toch 

weer op kunnen starten en zo ja, 

wanneer.

We hopen per 1 september (een 

deel van) deze activiteiten weer te 

kunnen hervatten, maar we zijn 

uiteraard afhankelijk van de 

ontwikkelingen rond corona en de 

geldende maatregelen. Veiligheid en 

gezondheid van onze medewerkers 

en deelnemers staan te allen tijde 

voorop! Zodra duidelijk is welke 

activiteiten wanneer opgestart 

mogen worden, laten wij u dat 

uiteraard weten via een extra 

persbericht.

Voor vragen over de diensten en 

activiteiten van SWOC, kunt u 

contact opnemen met SWOC via 

0485-574440 of een mail sturen 

naar infobalie@swocuijk.nl.

Wij hopen u binnenkort weer te 

mogen ontmoeten en wensen 

iedereen veel gezondheid toe!

Activiteiten en diensten SWOC in coronatijd

Seniorenpagina

De ouderensoos op de woensdagochtend in het Doehuis is weer 

begonnen.

Wilma Lems is programmamaker en zet met samenwerkingspartners als 

Sociom en diverse andere (ouderen) organisaties, activiteiten op.

Colofon 
Silvia Beuving

Peter Hendriks

Lidwien Buné

Josje Goos

Ans Stoub

Redactieadres:
Seniorenpagina SWOC

Zwaanstraat 7

5431 BP Cuijk

www.swocuijk.nl

www.sociom.nl

De seniorenpagina 

verschijnt elke laatste 

dinsdag van de maand.

Neurenberg
Dit jaar herdenken wij dat 75 jaar geleden een 

einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en ons 

land werd bevrijd van de nazi’s. Bibliotheken zijn 

inmiddels ruimschoots gevuld met studies over 

en verslagen van de onbeschrijfelijke ellende die 

werd aangericht, hoe het zover heeft kunnen 

komen en hoe het afliep. Het Neurenbergtribunaal 

bijvoorbeeld is de plek waar een aantal kopstukken 

van het Hitlerbewind gerechtelijk verantwoording van 

hun daden moesten afleggen en geconfronteerd werden met de conse-

quenties: hun vonnis.

Eén van de onderzoekers bij het tribunaal was de Amerikaanse legerpsychi-

ater majoor Douglas McGlashan Kelley. Hij zag ze komen en onderzocht de 

persoonlijkheidskenmerken van die kopstukken: hoe zit iemand in elkaar die 

tot zulke vreselijke (oorlogs)misdaden in staat is gebleken. Zo zag Kelley als 

één van de grootste Hermann Göring verschijnen, vergezeld van 16 koffers 

vol medailles, juwelen, dollars en met als klap op de vuurpijl een koffieblik 

vol cyanidecapsules. Mogelijk vergezelde hem ook de gedachte: “Je weet 

maar nooit waar je het voor nodig kan hebben.” 

Bij zijn onderzoeken gebruikte Kelley onder andere de zogenoemde 

Rorschachtesten. Dat leidde onder meer tot flinke wetenschappelijke 

discussies. Molly Harrower, bijvoorbeeld, de latere hoogleraar aan de 

universiteit van Florida, meende dat op basis van die onderzoeken “…in elk 

geval dat karaktertrekken weinig van doen hadden met het geweld van het 

naziregime en de wreedheden die het beging. Doorslaggevender voor de 

opkomst van het Duitse fascisme was de ontvankelijkheid van normale 

mensen voor mythen, propagandistische manipulatie, teleurstelling en 

angst. Het kan hier ook gebeuren,” verklaarde ze (pagina 253). En dat is 

natuurlijk iets om weer eens goed over na te denken. Neem de tijd! Allemaal 

te lezen in: Jack El-Hai, De nazi en de psychiater of Hoe een Amerikaanse 

psychiater in de ban raakte van Hermann Göring. ISBN 978904171286 8

Van Veldeke


