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De boeken in dit overzicht zijn geschikt om te gebruiken bij het voorlezen aan
ouderen. Bij de keuze voor deze boeken is rekening gehouden met de lengte
van de teksten en de herkenbaarheid van de onderwerpen voor ouderen.
Uiteraard is deze lijst niet compleet, maar het is hopelijk wel een goed
startpunt en een inspiratiebron.
Bij de boeken is aangegeven in welke bibliotheek u ze kunt vinden (Centrale
Bibliotheek, Bibliotheek Kersenboogerd of Bibliotheek Risdam).
Aan het einde van dit document is informatie te vinden over het project
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Arem, Edouard van
70 jaar Beatrix : de mooiste foto's
De foto's zijn thematisch ingedeeld in feest, liefde, kunst en cultuur, rampen en
rouw, staatshoofd, moeder en oma, dochter en zus, binnen- en buitenland en vrije
tijd.
Ark, Frank
Wat de pot schaft : eten, drinken en snoepen van toen
Maaltijden, bepaalde gerechten, geuren, iedereen krijgt zo herinneringen aan
vroeger. In dit kijkboek wordt aan de hand van advertenties uit tijdschriften,
productfoto's, fleswikkels globaal een beeld geschetst van het Nederlandse
eetpatroon tussen ca. 1950-1970.
Barendsen, Ingrid
Terug naar toen : reminisceren met ouderen, deel 1 en 2
Reminisceren is het samen met ouderen bewust ophalen van prettige, leuke
herinneringen. Het eerste deel is gericht op ouderen die geboren zijn tussen 1920
en 1935. Het tweede op ouderen geboren tussen 1935 en 1950. Na een afdeling
met verhalen over een thema, bijvoorbeeld de lagere school: het leesplankje, uit je
hoofd leren, lei en griffel, schoolkachel, leerplicht etc., volgen gerichte vragen om
het geheugen te activeren en verder tips en verwerkingssuggesties.

Beishuizen, Tineke
Lang lezen met Tineke Beishuizen
Deze bundel bevat een aantal korte verhalen, columns en korte interviews. De
hoofdpersonen zijn alleenstaande vrouwen met kind(eren) al dan niet na een
huwelijk dat na een zinderend begin nogal bleek tegen te vallen. Evenals de
columns en interviews zijn ze gemakkelijk en onderhoudend geschreven. De
schrijfster is vooral bekend als medewerkster van het vrouwenblad Libelle.
Bergen, Annegreet van
Gouden jaren
Een leuk en interessant boek, herkenbaar voor ouderen, voor veel jongeren
verbazingwekkend: de tijd - niet eens zo lang geleden - waarin het dagelijks leven
er zoveel anders uitzag dan nu.
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Bergen, Annegreet van
Het goede leven : hoe Nederland in een halve eeuw steeds welvarender werd

In "Het goede leven' pakt Annegreet van Bergen de draad op van haar bestseller
"Gouden jaren'. Nederland is in korte tijd rijker geworden dan we ooit voor mogelijk
hadden gehouden. Van Bergen laat met nieuwe observaties en anekdotes zien hoe
de sterke naoorlogse groei het leven in Nederland onherkenbaar heeft veranderd.

Berk, Marjan
Memoires van een dame uit de goot van het amusement
Deze schrijfster geniet sinds vele jaren bekendheid als schrijfster van lichtvoetige
romans en verhalen, maar voor die tijd had ze een lange loopbaan in het theater.
Haar werk lag vrijwel altijd op het terrein van de lichte muze: bij Wim Kan, Jaap van
de Merwe, Tom Manders (Dorus), Lurelei, een rolletje in een blijspel of in een tvserie, ze pakte alles aan. Dit boek geeft een beeld van een al bijna vergeten tijdvak
uit het vaderlandse amusement.
Berk, Marjan
Nooit te oud!
Vlotte, vrolijke en humoristische verhalen met een serieuze ondertoon over
ouderen, liefde op gevorderde leeftijd en vriendschap.

Boers, Petra
Ondersteboven : jouw Nederland in de jaren 60
Dit boek stelt de lezer, heel origineel, interactief in staat eigen ervaringen uit die tijd
te beschrijven. Dit onder het motto: 'Haal het onderste boven uit uw (senioren)brein'. Zwijmel terug naar de periode waarin de autoriteit van zijn voetstuk viel. De
tijd van bromfietsen, NVSH, Tomado, beatmis, gastarbeiders, popmuziek en
vrouwenemancipatie. 'Blits' boek, barstensvol nostalgisch beeldmateriaal.

Bomans, Godfried
De laatste knal & andere feestverhalen
Een bundel humoristische en scherpzinnige verhalen over feesten. Bomans
schreef over jubilea, sinterklaas, kerstfeest, carnaval enz. Vooral in de tijd van sint
en kerst goed te gebruiken.
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Botermans, Jack
Babyboomers
Na de oorlog was er een geboortegolf, met als topjaren 1946 en 1947 toen per jaar
tussen de 280.000 tot 300.000 kinderen werden geboren. Door middel van
fotocollages in kleur en zwart-wit wordt dit voorbije leven afgebeeld en samen met
korte verbindende teksten geschetst in de periode van de wederopbouw (19451960), de wilde jaren zestig toen de verbeelding aan de macht was, de langharige
jaren zeventig en, in veel korter bestek, de jaren tachtig, negentig en het begin van
de 21e eeuw, toen deze generatie tot de ouderen ging behoren.
Botermans, Jack
Dat waren nog eens echte winters! : ons koude kikkerlandje in vroeger jaren
Een nostalgisch kijk- en bladerboek over de Nederlandse winters van vroeger,
ongeveer vanaf de negentiende eeuw tot en met de jaren zestig van de twintigste
eeuw. Veel aandacht is er natuurlijk voor het schaatsen en de schaatssport. Maar
ook het sleetjerijden, de arreslee, kolven, typische winterkost (stamppot met worst,
erwtensoep), winterkleding en allerlei ongemak (denk aan het starten van de auto
in de winter!) komen aan bod. Dit alles in korte hoofdstukken van telkens twee
pagina's, die bestaan uit een korte tekst en vooral veel illustratries.

Botermans, Jack
De jaren '50
Impressie van het huiselijk leven in Nederland in de jaren vijftig van de 20e eeuw,
aan de hand van afbeeldingen in kleur van allerlei (gebruiks)voorwerpen en
bijpassende zwartwitfoto's gegroepeerd rondom thema's als school, persoonlijke
verzorging, keuken, huiskamer etc.
Botermans, Jack
De jaren '60
Voorzien van informatieve bijschriften en advertenties zijn onder meer te zien mode
uit de catalogus van een postorderbedrijf, was- en schoonmaakmiddelen, servies
en keukengerei, huishoudelijke apparaten, theemutsen, levensmiddelen, asbakken,
tabakswaren, speelgoed (Barbies, Lego, een step, spelletjes), wekkers, auto's en
brommers, transistorradio's, de Melkbrigade, de provobeweging, De Gruyters
snoepje van de week, populaire tv-programma's (Ja zuster, nee zuster, Stiefbeen,
Swiebertje), boek- en stripomslagen en platenhoezen (Stones, Beatles,
Softmachine, Gert Timmermans, Heintje, Corry Brokken en Willeke Alberti).
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Botermans, Jack
De jaren '70
Voorzien van informatieve bijschriften en advertenties zijn onder meer te zien mode
uit de catalogus van een postorderbedrijf, een letterbak, wekkers, was- en
schoonmaakmiddelen, keukengerei, pakjes shag, brommers, boekomslagen,
singles en lp's van onder meer Barry White, Sweet, Conny Vandenbos en The New
Seekers, de Fabeltjeskrant, Willem Ruis, Dorus, Catweazle en Charlie's Angels, en
telefoons.
Botermans, Jack
Die heb ik vroeger grijsgedraaid! : muziek in de jaren vijftig en zestig
Het lied van onze jeugd', noemen de samenstellers alles wat in de jaren vijftig en
zestig de hitparade vulde. Ze blikken in compacte, enthousiasmerende teksten
terug op vele facetten van de muziek die de teeners in de ban hield: niet alleen die
muziek zelf, maar ook de merchandising, popbladen (zoals 'Tuny Tunes' en
'Muziek Expres') en nationale en internationale sterren.
Botermans, Jack
Ferme jongens, stoere knapen
Nostalgisch foto- en bladerboek over zaken uit het leven van jongens die
opgroeiden in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Begeleid door korte
teksten schenken de samenstellers aandacht aan onder meer stripverhalen, de
padvinderij, Lego, voetballen, treintjes, Meccano, brommers, de eerste sigaret,
school, schoenen, televisie, jongensboeken, schaatsen, het verzamelen van
sigarenbandjes, speldjes en andere objecten, muziek en lichaamsverzorging.

Botermans, Jack
Gezelligheid kent geen tijd : Nederland en zijn tradities : van kaatsen tot carnaval
tot haringhappen
Begeleid door korte informatieve teksten komen onder meer aan bod: beschuit met
muisjes, drop, carnaval, 1 april, het Oranjegevoel, Bevrijdingsdag, Madurodam,
dauwtrappen, haring happen, paalzitten, de Nijmeegse Vierdaagse, een dagje naar
het strand, frietje met, zegeltjes plakken, kermis, bordspellen, Sinterklaas,
kerstmis, winterpret, en de Oudejaarsconference.
Botermans, Jack
Herinneringen aan het rijke Roomse leven : volksdevotie van toen
Dit boek biedt een beeld van het traditionele rooms-katholieke geloofsleven in
Nederland aan de hand van de materiële neerslag daarvan. Vanaf het herstel van
de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 tot aan grofweg de jaren zestig van de
twintigste eeuw bloeide het 'rijke roomse leven' en vond onder meer uitdrukking in
talloze devotionalia: crucifixen, heiligenbeelden, wijwaterbakjes, rozenkransen,
bidprentjes, mis- en gebedenboekjes, liturgische voorwerpen, serviesgoed,
collectebusjes, speelgoed en nog veel meer.
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Botermans, Jack
Hollands glorie : 'wacht u voor namaak!'
Fotoboek over alledaagse producten en voorwerpen uit de twintigste eeuw van
Nederlandse makelij.
Botermans, Jack
Met pa en ma op vakantie : het avontuur tegemoet in de jaren '50 en '60
Nostalgisch fotoboekje over vakanties met je ouders in de jaren vijftig en zestig. Te
voet, met de fiets, brommer, auto, vouwwagen of caravan trok men erop uit, vaak
om te kamperen, in Nederland of in het buitenland. Met spelletjes tegen de
verveling in de auto (hoeveel blauwe auto's zie je in een uur?), rolletjes Rang als
snoepgoed en dan soms heel spannend de grens over, waar nog douane was,
vervolgens het buitenland in met vreemd eten en vreemd geld. Met mooie oude
reclamefoto's van de verschillende soorten caravans en tenten,
campinggasstelletjes, muggenolie en andere vakantieattributen.
Botermans, Jack
Mijn broer die had er ook zo één! : brommers in de jaren vijftig en zestig
Pure nostalgie voor (niet uitsluitend!) bromfietsliefhebbers. Na een algemene
inleiding worden veel bekende merken en typen besproken, waarbij archieffoto's
worden afgewisseld met actuele foto's en afbeeldingen van folders en advertenties.
Tussendoor wordt aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen
gerelateerd aan de bromfietser en komt de techniek aan bod.
Botermans, Jack
Mijn oom die had er óók zo een! : motorfietsen uit een knetterend verleden
Presentatie van de meest tot de verbeelding sprekende motorfietsen uit de
twintigste eeuw tot halverwege de jaren zestig.
Botermans, Jack
Mijn vader en ik! : papa, mijn grote voorbeeld...
Nostalgisch fotoboek over zaken uit het leven van vaders en zoons in de jaren
vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
Botermans, Jack
Mijn vader had er ook zo één! : auto's in de jaren vijftig en zestig
Nostalgisch fotoboek over auto's, autorijden en alles dat daarmee samenhangt in
de jaren vijftig en zestig.
Botermans, Jack
Oranje boven
Selectie in woord en beeld van bekers, borden, lepeltjes, koektrommels en ander
souvenirs die herinneren aan hoogtijdagen van het Nederlandse koninklijk huis,
zoals geboortes, huwelijken, inhuldigingen en overlijdens vanaf de negentiende
eeuw.
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Bril, Martin
Mijn leven als hond : dierenverhalen
Het gezin Bril nam een hond: de kleine, alledaagse onderwerpen in deze bundel
dienen zich aan bij het uitlaten van de hond. Veelal spelen dieren een rol. Deze
columns verschenen oorspronkelijk in de Volkskrant.
Bril, Martin
Vader en dochters
Columns met herkenbare situaties over Martin Bril en zijn dochters. Van de kleinste
dagelijkse onbenulligheden weet Bril de schoonheid te beschrijven.
Carmiggelt, Simon
Ik lieg de waarheid : de beste Kronkels
Columniste Sylvia Witteman verzamelde haar favoriete 'Kronkels' van Carmiggelt
en bundelde ze in dit boek. De 'Kronkel' verscheen tientallen jaren lang in dagblad
Het Parool. Het boek bevat 87 stukjes van maximaal twee pagina's lang die een
schets van het dagelijks leven geven. Bij het boek zit een luisterboek: een cd met
acht door Simon Carmiggelt zelf voorgelezen Kronkels.
Carmiggelt, Simon
Louter leugens & Poespas
Twee boeken met cursiefjes die sinds 1945 als 'Kronkel' in Het Parool zijn
verschenen. 'Louter Leugens' bevat een veelheid aan onderwerpen die zich laten
lezen alsof ze gisteren geschreven zijn. 'Poespas' bevat observaties van de
schrijver over zijn geliefde huisdier de poes.
Coolen, Antoon
Dorp aan de rivier
Verhalen rondom de merkwaardige dorpsdokter Tjerk van Taeke, voor wie Jacob
Wiegersma, van 1889 tot 1929 huisarts in Lith, model heeft gestaan. Behalve over
de dorpsdokter wordt er ook verhaald over tal van dorpsfiguren, zoals de stroper
Cis de Dove, de veerman Nardje de Wit en vele anderen. Verder spelen de
dorpsmolen, de jaargetijden, de natuur en vooral de Maas een belangrijke rol in het
boek.
Dekkers, Midas
Poot & Poes
In deze uitgave zijn twee eerdere bundelingen van columns samengebracht, de
een gewijd aan de trouwe viervoeter en de ander aan de kat. De observaties van
het gedrag van honden en hun baasjes en bazinnetjes zijn geestig en raak,
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Domweg gelukkig, in de Dapperstraat
Bloemlezing van de bekendste gedichten uit de Nederlandstalige literatuur van ca.
1000 tot heden.
Franssen, Jose
In mijn koffer op zolder : levensverhalen van ouderen voor ouderen
Levensverhalen van ouderen voor ouderen die herkenbaar zullen zijn en
herinneringen wakker roepen.
Groffen, Mayke
Lekker fris! : honderd jaar gezondheid, schoonheid en fatsoen
Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd het verband tussen
lichaamshygiëne, gezondheid en indirecte schoonheid langzaamaan
vanzelfsprekend. 'Lekker fris!' beschrijft hoe mensen in de loop van de tijd hun
lichaam verzorgden, en welke schoonheidsidealen, fatsoensnormen, ideeën over
de werking van het lichaam en over gezondheid daarbij een rol speelden. Zo
komen krulapparaten, hoofdluis, de zakdoek, scheren, tanden poetsen, etc. aan
bod.
Heij, Gerjan
De bedrijven die ons land groot maakten
Fotoboek met korte informatieve teksten over Nederlandse bedrijven en merken.
Ingedeeld in zeven hoofdstukken: huis en haard, kleding en persoonlijke
verzorging, levensmiddelen, detailhandel, vervoer, industrie, en ontspanning en
communicatie. Met onder meer Tomado, Jansen & Tilanus, Scheepjeswol, Boldoot,
De Sierkan, Kwatta, Buisman, Simon de Wit, DAF, Fokker, Verolme, ENKA,
Werkspoor, DSM, Talens, Radio Kootwijk en Polygoon.

Heij, Gerjan
Het boerenland
Nostalgisch kijk-, lees- en bladerboek over het leven op het boerenland in
Nederland omstreeks het midden van de twintigste eeuw. Ingedeeld in een flink
aantal hoofdstukken komen onder meer aan bod het boerengezin, pluimvee,
melkvee, machinaal melken, de veearts, huisslacht, varkens en hun vlees,
aardappels, ploegen, vogelverschrikker, dorsvlegel, tractor, oogstfeest en
koehandel.
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Heij, Gerjan
Het dagelijks leven in de jaren '40
Een mooi nostalgisch kijk- en bladerboek, met voor ouderen veel herkenbare
zaken die herinneringen zullen boven brengen. Ingedeeld in negen hoofdstukken
(Duistere tijde, Schaarste en inventiviteit, Wat de pot schaft, Je bent jong...,
Seizoenen, Aan het werk, Vervoer, Vrije tijd en ontspanning, Bevrijding en
wederopbouw). Bij elk hoofdstuk een korte inleiding en bij alle foto's een
informatieve tekst.
Heij, Gerjan
Het dagelijks leven in de jaren '50
Een mooi nostalgisch kijk- en bladerboek, met voor ouderen veel herkenbare
zaken die herinneringen zullen boven brengen. Ingedeeld in tien hoofdstukken
(Knus, Huishouden, Je bent jong..., Van bediening naar zelfbediening, Aan het
werk, Zuinig, Op weg, Vrije tijd, Vernieuwing, Aanpakken). Bij elk hoofdstuk een
korte inleiding en bij alle foto's een informatieve tekst.
Heij, Gerjan
Kan ik u van dienst zijn? : de middenstand van vroeger
Nostalgisch kijk-, lees- en bladerboek over de middenstand (zelfstandige
winkeliers) in Nederland omstreeks het midden van de twintigste eeuw. Ingedeeld
in een flink aantal hoofdstukken komen onder meer aan bod de marskramer, de
grutter, de warme bakker, de groenteboer, de drogist, de snoepwinkel, de
wolwinkel, de kapsalon, de boekhandel en de fietsenwinkel.
Heij, Gerjan
Oude ambachten en beroepen
Door zowel sociale als technische ontwikkelingen zijn veel ambachtelijke en
dienstverlenende beroepen geheel verdwenen of vrijwel uitgestorven. Te denken
valt daarbij aan beroepen als telegrafist, dienstbode, boerenknecht (of
boerenmeid), kruikenruiker, ganzenflapper en hoepmaker, maar ook typiste,
molenaar, SRV-man en sluiswachter.
Hermans, Toon
Groot versjesboek : verzamelbundel van versjes en gedichtjes
Een ruime keuze van meer dan 450 versjes, onderverdeeld in rubrieken als
Mensen, Dieren, Natuur en Tijdsbeeld.
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Het jaren 60 boek
Fotoboek over Nederland in de jaren 1960-1969. Met onder meer het huwelijk van
Beatrix en Claus, nozems en Provo, de Rolling Stones in Nederland, Karel Appel,
de tv-serie Swiebertje, de minirok, de Elfstedentocht van 1963, bouw van de
Rotterdamse metro, invoering van de vijfdaagse schoolweek, politieke partijen als
D'66 en de Boerenpartij, demonstraties en stakingen, Lou de Palingboer, en de
groei van het aantal auto's.

Het jaren 70 boek
De jaren zeventig van de twintigste eeuw zijn gevat in 436 foto's van het Nationaal
Archief, fotoarchief Spaarnestad en het historisch archief van het ANP, voorzien
van tekst en uitleg, verdeeld over de thema's politiek en vorstenhuis, protest,
modernisme, kunst en cultuur, mode en trends, sport, popmuziek,
vrouwenbewegingen en overigen.
Heuven, E van
Het koninklijk fotoalbum : Oranje in beeld in de twintigste eeuw
In dit boek zijn zo'n 1.250 foto's chronologisch gerangschikt, te beginnen met een
zwart-witfoto van Wilhelmina uit 1900 en eindigend in een kleurenfoto van prins
Bernhard met al zijn dertien kleinkinderen, gemaakt in India op 31 december 1999.
Juliana is de meest geportretteerde in het boek: zij maakte bijna de hele eeuw
mee.
Hoes, Hugo
Fijne familie : verhalen uit een groot gezin
Het is een groot gezin waar Hugo Hoes (redacteur VPRO Gids en freelance
schrijver NRC) uit voortkwam. Hij was de jongste. Met veel anekdotiek en
vertedering, maar ook met een ironische toets, schrijft hij over de
wederwaardigheden van een groot, mild rooms-katholiek, gezin in de jaren zestig
en zeventig.
Hoorn, Margreet van
Blijdschap : gedichten
Toegankelijke gedichten van de populaire Hoornse streekromanschrijfster.

Hoorn, Margreet van
Welkom: gedichten

Toegankelijke gedichten van de populaire Hoornse streekromanschrijfster.
10

VOORLEZEN AAN OUDEREN
Jonge, Joke de
Ik weet nog goed... : voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende
dementie
Dit werkboek bevat tien verhalen die kunnen dienen als vertrekpunt voor
gesprekken en activiteiten met dementerenden over thema's als communicatie,
geuren, de seizoenen en vakantie.
Keulen, Desiree van
Een hart vol verhalen : voorleesboek voor ouderen [Groteletterboek]
Twaalf voorleesverhalen voor ouderen die zelf geen boeken en verhalen meer
(kunnen) lezen. De auteur was een activiteitenbegeleidster in de zorg. Zij geeft
workshops en trainingen over de kunst van het vertellen van verhalen. Elke van de
twaalf verhalen vertelt een overzichtelijke gebeurtenis die zich in de familiale of
dorpssfeer afspeelt met elementen die kenmerkend zijn voor het dagelijkse leven
in de jaren tussen 1920 en 1950.
Keuls, Yvonne
Allemaal beestjes
Met veel humor vertelt de auteur in deze verhalenbundel over haar huisdieren. De
eerder gepubliceerde verhalen vertellen vaak over de positie van hond, kat, muis of
vogel binnen het gezin Keuls, en over hun (eigen)aardigheden. Liefhebbers van
dieren én humor, komen goed aan hun trekken.
Keuls, Yvonne
Familiegedoe

Luchtige, humoristische columns waarin familie en vrienden centraal staan.

Kinderjaren : jeugdherinneringen van Noord-Hollanders, 1930-1965
Herinneringen van Noord-Hollanders aan hun jeugd in de jaren 1930-1965. Wie
ook jong was in die jaren, zal veel tegenkomen uit zijn eigen jeugd, zoals het
zaterdagse bad in een grote zinken teil.
Kok, Rene
Het grote jaren 50 boek
Fraai, groot formaat fotoboek over Nederland en de Nederlanders in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw. Ingedeeld in acht hoofdstukken komen aan bod Vadertje
Drees, Hongaarse vluchtelingen, roken, de watersnoodramp van 1953, de komst
van de televisie, jeugd, sport en ontspanning, Nederlandse films, het koninklijk
huis, woningnood, hard werken en de toenemende welvaart, het interieur en nog
veel meer.
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Kok, Rene
Het grote jaren 60 boek
Het boek toont foto's (met beschrijving) van de vernieuwingen in de kunst, mode,
politiek, sport en architectuur. Het visualiseert de groei naar meer welvaart, met al
zijn verschijnselen: nozems, verkeersdrukte, conflicten met het gezag en de
opkomst van popmuziek, televisie en sterrendom. Het biedt een boeiend tijdsbeeld
over het meest besproken decennium van na de oorlog, waarnaar nog velen met
weemoed kunnen terugverlangen.
Kok, Rene
Het grote jaren 70 boek
Het kleurrijke boek is verdeeld in tien hoofdstukken met titels als: Woonerven en
zitkuilen, Kinderen in de jaren '70, Man-vrouw-maatschappij, Media en muziek.
Kooten, Kees van
Levensnevel : verhalen

Autobiografische getinte verhalen, veelal over de gevolgen van ouder worden.

Krogt, Nelleke van der
Straffe zijwind
De bekende televisiepresentatrice Nelleke van der Krogt heeft haar AVRO
Bodecolumns gebundeld. Haar columns zijn gebaseerd op haar leven. De ene keer
gaan ze over blunders die ze zelf maakt (haar auto door een gat in de heg
proberen te rijden), de andere keer over haar irritatie als ze lang moet wachten op
een klant bij een patisserie. Herkenbaarheid is dan ook het sleutelwoord.

Momenten van ... : verhalen over vroeger
Deze bundel bevat verhalen van ouderen over de mooiste en gedenkwaardigste
momenten in hun leven. Deze zijn gerubriceerd als momenten van ontmoeting, van
alledag, van gezelligheid, van bezinning, van verbondenheid, van plezier, van geluk
en van afscheid.
Nieuwenhuis, Henk
Het wonder van de wederopbouw
Zwart-witfoto's, vaak paginagroot, geven een beeld van de jaren vijftig van de
twintigste eeuw, de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.
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Oord, Steffie van den
Eeuwelingen : levensverhalen van honderdjarigen in Nederland
Na een korte introductie per persoon vertellen 22 honderdjarigen hun
levensverhaal.

Rijmpjes en versjes uit de oude doos
Bekende bakerrijmpjes, versjes en liedjes. De overbekende teksten roepen veel
herkenning op en zeker de oudere generaties zullen ze zonder moeite opzeggen of
zingen.
Rooijen, Martine
Hinkeldepinkel, daar komen wij aan!
Fotoboek over spelende kinderen, binnenshuis en op straat tussen circa 1930 en
1980.
Schmidt, Annie MG
Wat ik nog weet

Herinneringen van de bekende schrijfster o.a. aan haar jeugd in Zeeland.

Spanjer, Maarten
Spanjer in stukken : dertig jaar verhalen, oud en nieuw werk
Bundeling van de autobiografisch getinte verhalen. Prachtige verhalen met
nostalgie over de jaren 60 van de vorige eeuw.
Tellegen, Toon
Misschien wisten zij alles : alle verhalen over de eekhoorn en de andere dieren
Fantasievolle dierenverhalen over onderwerpen als mssen, eenzaamheid, verdriet
en verlangen.
Tichler, Heleen
"Even aan m'n moeder vragen" : echte meiden in de jaren vijftig, zestig en zeventig
Nostalgisch foto- en bladerboek over het leven van meisjes, meiden die opgroeiden
in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de twintigste eeuw. In dit boek wordt in
woord en vooral beeld teruggeblikt op producten, merken, personen en voorwerpen
die typerend zijn voor die tijd.
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Verbogt, Thomas
Echt iets voor jou : verhalen
In deze staan ongeveer 40 korte verhalen. Verbogt heeft de gave een kort, op het
oog onbetekenend, voorval een extra lading te geven. Dat voorval kan in het heden
liggen: een tandartsbezoek, een zwerver op straat, een rijexamen of een
televisiespelletje met Martine Bijl. In andere verhalen roept Verbogt juist vervlogen
jaren op (de jaren zeventig met Hank the Knife & the Jets in Arnhem) of de jaren
vijftig (met het beeld van zijn zingende moeder, met pakjes sigaretten, levertraan of
een hilarische sinterklaasavond met een ontsporende goedheiligman).
Vlis, Ingrid van der
In Holland staat een huis : honderd jaar huishoudelijk werk
De geschiedenis van honderd jaar huishoudelijk werk in woord en beeld. Vijf
thema's komen aan de orde: de huisvrouw, maandag wasdag, de strijd tegen het
stof, het aanrecht en thuis.
Vos, Art de
In de winkel van Sinkel is alles te koop
Geschiedenis in woord en beeld van de winkel, het boodschappen doen, winkelen
en van een aantal bekende Nederlandse winkel- en warenhuisketens.
Vos, Art de
Zeg ken jij de mosselman?
Bij elk van de (niet altijd) verdwenen beroepen worden minstens een zwart-witfot
en een beschrijving in woorden geplaatst. Vaak zal dit bij oudere lezers
herinneringen oproepen.
Westera, Bette
Aan de kant, ik ben je oma niet!
In twaalf verhalende gedichten maken we kennis met twaalf bewoners in een
verzorgingstehuis. Zo was mevrouw De Vries een acrobate en meneer Van Dam
dakloos.
Wiggelaar, Willy
Toen & thans : Hoorn in heden en verleden
Het boekje bevat 50 kenmerkende Hoornse locaties met verhalende teksten van de
hand van Wil Wiggelaar, oud beeldmateriaal en fraaie fotografie van de hand van
de Hoornse fotograaf Benno Ellerbroek.
Wijs, Ivo de
Vroege Vogels' jubileumverzen : uit het VARA-programma Vroege Vogels (19992003)
Gedichten over de natuur en de seizoenen. Verschenen t.g.v. het 25-jarig jubileum
van het gelijknamige natuur- en milieuprogramma van de Vara.
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Wilmink, Willem
Ik had als kind een huis en haard
Bloemlezing uit het werk van de Nederlandse dichter en tekstdichter (1936-2003).

Wind, Ingeborg
Het vergeten boerinnenleven
In tien hoofdstukken, alle bestaande uit zwart-witfoto's met korte begeleidende
teksten, wordt aandacht besteed aan het leven van boerinnen in de eerste helft van
de twintigste eeuw. Elk hoofdstuk behandelt een thema zoals het huishouden,
gezinsleven, melken en zuivelbereiding, klederdrachten, werken op het land en het
sociale leven.
Wind, Ingeborg
Het vergeten landleven
De plattelandssamenleving is tijdens de twintigste eeuw enorm veranderd, maar
dankzij de fotografie zijn er veel beelden van vroeger bewaard gebleven. Aan de
hand van foto's, gekozen uit het Spaarnestad archief en de verzameling van het
Openluchtmuseum, geeft de schrijfster een beschrijving van werk en leven op
Nederlandse boerderijen tot omstreeks 1960.
Wind, Ingeborg
Het vergeten leven rond de Zuiderzee
In een zevental hoofdstukken behandelt de auteur, aan de hand van een keur aan
historisch beeldmateriaal, een zeer grote hoeveelheid facetten van het typische
leven van de mensen die langs de Zuiderzee woonden. De vele bijzonder mooie
oude opnamen vertellen op zich al het ingetogen en vooral harde bestaan van de
bevolking langs en op het water. De zeer verhelderende teksten ontsluiten en
verdiepen het beeldmateriaal op uitnodigende wijze.

Wind, Ingeborg
Leven in grootmoeders tijd
Fotoboek over het dagelijks leven in Nederland van 1900 tot ongeveer 1960.
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VOORLEESKRACHTEN
Voorlezen: de kracht van het samen genieten van verhalen en gedichten
VoorleesKrachten zijn vrijwilligers die met regelmaat voorlezen in woonzorghuizen en
locaties voor dagbesteding voor ouderen. Verhalen, maar ook poëzievoordrachten en
interactieve voorleesvoorstellingen.
Het is de bedoeling dat door dit project (kwetsbare) ouderen in aanraking komen met
literatuur en lezen. Dat ook zij kunnen genieten van woorden, taal en het luisteren naar een
stem. Dit geeft ouderen een prikkel om met elkaar te praten en elkaar verhalen te vertellen.
VoorleesKrachten is een project waarin voorlezen wordt ingezet als instrument ter
ondersteuning van de activiteiten in de zorg. Het team VoorleesKrachten maakt gebruik
van de gevarieerde collecties van Bibliotheek Hoorn.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Hoorn.

Belangstellenden voor dit project kunnen contact opnemen met de bibliotheek via:
Miranda Rood: mrood@bibliotheekhoorn.nl

