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duizend gesprekken
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‘Tijdens Nederland Leest organiseren 

wij kleinschalige pop-upactiviteiten 

waarmee we bezoekers positief 

verrassen. Ze beleven iets en zien dat 

wij met programmering én boeken 

aanhaken op actualiteit.’

Willy de Greef,  

KopGroep Bibliotheken

Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november 
leest heel Nederland daarom één boek. Mooier nog: u geeft het cadeau! Zo maakt u van 

de bibliotheek hét centrum voor ontmoeting en gesprek.

Eén boek, duizend gesprekken

Meedoen? Hierom!
• U verrast leden en bezoekers met een mooi  

 cadeau

• U versterkt het imago van de bibliotheek

• Nederland Leest heeft een duidelijke doelgroep:   

 50+ (lees toelichting op cpnb.nl > Nederland Leest)

• U geeft slapende leden een gevoel van 

 betrokkenheid

• U activeert bezoekers eenvoudig met het thema

Judith Koelemeijer 

(1967) debuteerde in 2001 

met Het zwijgen van Maria 

Zachea, waarmee zij de  

NS Publieksprijs won en 

waarvan meer dan 300.000 

exemplaren werden verkocht. 

Ook haar volgende boeken, 

Anna Boom en het autobio-

grafische  Hemelvaart, werden 

bestsellers. Sinds een aantal 

jaren werkt zij aan de biografie 

van Etty Hillesum. Judith 

Koele meijer woont in Amster-

dam met haar man en twee 

kinderen.

Lezen, ontmoeten, doen – in de bibliotheek
Nederland Leest is een uitstekend middel om leden 

te behouden en hun betrokkenheid te vergroten. 

Trakteer trouwe leden en bezoekers dit jaar op  

Het zwijgen van Maria Zachea, de prachtige familie

geschiedenis van Judith Koelemeijer. Geef ook 

 slapende leden een seintje dat dit spannende  verhaal 

in november voor hen klaarligt. Het Nederland 

Leestboek past helemaal in het thema ‘Kleine ge

schiedenis, grote verhalen’. In deze brochure leest  

u hoe u de bibliotheek tot leven brengt met de kleine 

en grote verhalen van úw bezoekers.

 •  Nodig leden uit om het cadeauboek  
 te halen. KIJK OP PAGINA 3 EN 7

 •  Organiseer een activiteit voor ontmoeting  
 en gesprek. KIJK OP PAGINA 4 EN 5

 •  Geef bezoekers een warm onthaal met  
 het promotiemateriaal. KIJK OP DE ACHTERKANT

Een ontroerende 
familiegeschiedenis

Elke familie heeft zijn verhalen. In Het 
zwijgen van Maria Zachea vertellen twaalf 
broers en zussen het ware verhaal van hun 
familie. Deze literaire non-fictie van Judith 

Koelemeijer is in november uw cadeau 
voor leden en bezoekers. Een boek dat 

uitnodigt tot gesprek.

Het zwijgen van Maria Zachea
De oude moeder heeft een hersenbloeding gehad  

en hult zich sindsdien in een mysterieus stilzwijgen. 

Ze wordt verzorgd door haar twaalf kinderen. Wat 

weten die kinderen van hun moeder? Wat weten ze 

eigenlijk van elkaar? Hoe kijken ze terug op hun 

gezamenlijke jeugd in de jaren vijftig en zestig? Met 

hun familiegeschiedenis ontvouwt zich de geschie

denis van Nederland in de twintigste eeuw.

‘Een prachtig 
boek! Spannend,  

subtiel en 
 ontroerend.’

Hanneke  
Groenteman
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Bestel t/m 8 juni 

bij NBD Biblion

•  Leden en bezoekers  

 zijn dol op dit cadeau

•  Voor maar € 31,50 per  

 set van 50 exemplaren

•  Ook verkrijgbaar in  

 grootlettereditie

Een boek kan zoveel doen.

ÉÉN BOEK,

DUIZEND 

GESPREKKEN
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Duik in Delpher
Over bekende mensen wordt veel 

geschreven, over gewone mensen 

maar weinig. Toch staan kran

ten en tijdschriften boordevol 

nieuws over de gewone man! In 

bijvoorbeeld geboorte of overlij

densberichten, passagierslijsten,  

advertenties en berichtgevingen 

over jubilea. Met Delpher duikt 

u in de kleine geschiedenis van 

familie, dorp of stad. Delpher 

stelt ruim 14 miljoen kranten

pagina’s van 1618 tot 1995 gratis 

en vrij toegankelijk beschikbaar 

(www.delpher.nl).

Zo gebruikt u Delpher eenvoudig zelf: bekijk 

de presentatie op cpnb.nl > Nederland Leest

Match met musea
Geschiedenis komt tot leven als 

zij lokaal wordt beleefd. Zoek 

contact met een regionaal of 

stedelijk museum. Vraag een 

conservator om bij u een lezing te 

verzorgen of ga de samenwerking 

aan voor een rondleiding in het 

museum. Ook een wandeling met 

een stadshistoricus maakt veel 

verhalen los.

Kleine geschiedenis,  
grote verhalen

Tijdens Nederland Leest duiken we in de bibliotheek in onze eigen geschiedenis:  
de geschiedenis van onze voorouders, van ons dorp of onze buren. ‘Ga op zoek naar 

jouw verhaal en vertel elkaar erover.’ Leden doen graag iets sámen: met een activiteit  
van de bibliotheek verbindt u lezers en bouwt u aan de gemeenschap.

Hebban helpt
Lezersplatform Hebban is part

ner van Nederland Leest. ‘Eén 

boek, duizend gesprekken’ is 

de grootste online leesclub van 

Nederland op het lijf geschreven. 

Hebban helpt lezers kiezen uit 

de boeken bij het thema ‘Kleine 

geschiedenis, grote verhalen’. 

Zo wijst Hebban de lezers van 

Nederland op de collectie in uw 

bibliotheek!

Kijk op www.hebban.nl/nederlandleest

Verhalen van vrijheid
In 2020 herdenken we het 

 beëindigen van de Tweede 

 Wereldoorlog, 75 jaar geleden. 

We vieren dat we sindsdien weer 

in vrijheid leven en onderzoeken 

het oorlogsverleden als bron 

van lokale geschiedenis. Haak 

aan bij tentoonstellingen en 

 evenementen in het kader van 

’75 jaar vrijheid’.

Archieven met antwoord
In het Nationaal Archief vind je 

antwoorden op vragen die be

trekking hebben op jouw leven, 

de geschiedenis van Nederland 

en de samenleving. Naast dit 

nationaal geheugen zijn er vele 

stads en streekarchieven die de 

geschiedenis op lokaal niveau 

bewaren – ideale partners voor 

bijvoorbeeld een workshop stam

boomonderzoek.

M E T  E E N  A C T I V I T E I T  B R E N G T  U  L E D E N  S A M E N

Volg Nederland 
Leest online

Eenvoudig aan de slag
Houd de CPNB-nieuwsbrief 

en de campagnepagina van 

Nederland Leest op cpnb.nl in 

de gaten. Hier vindt u onder 

meer:

•  Persbericht om lokale media 

op uw activiteiten te wijzen

•  Kant-en-klare content voor 

website, nieuwsbrief en 

 sociale media

• Trailer van geschenkboek  

 Het zwijgen van Maria  

 Zachea.

Boek een workshop of lezing  

door Judith Koelemeijer

Wie kan Nederland Leest beter tot leven  

brengen dan Judith Koelemeijer zelf? De 

geschenk auteur geeft in november lezingen  

en workshops familiegeschiedenis en  

(auto)biografisch schrijven. Boek nu via  

www.deschrijverscentrale.nl

‘Nederland Leest geeft je een actuele 

aanleiding om samen te werken met lokale 

instellingen: verenigingen, stichtingen en 

specialisten. De kracht van het lokale wordt 

zo door de bibliotheek uitgedragen. En het 

zorgt voor enthousiaste bezoekers!’

Rieke Meindertsma,

de bblthk, Wageningen

www.nederlandleest.nl

 @NederlandLeest

 @nederlandleest

 @NederlandLeest
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Nederland Leest Junior  
twee culturen, één vriendschap

 
denkt met u mee

Zijn uw leden  
tevreden? Meten  

is weten
Nederland Leest is een 

uitstekend middel om leden 

te behouden en hun betrok-

kenheid te vergroten. Daarom 

ontvangt u begin oktober van 

Probiblio in samenwerking met 

uw POI een handige toolkit 

met tips voor de promotie van 

uw activiteiten en content voor 

uw website, nieuwsbrief en 

sociale media. Hiermee zet u 

Nederland Leest optimaal in als 

loyaliteitscampagne.

Helpt u mee om uw 

 bezoekersaantallen en 

klanttevredenheid te 

 meten?  

We horen ook graag wat ú 

ervan vindt. U ontvangt een 

enquête en een handleiding 

om eenvoudig het effect van 

Nederland Leest te meten.

Vragen?  

Stel ze aan Marjolein Brood via  

mbrood@probiblio.nl

NBD Biblion is trotse hoofdsponsor van Nederland 
Leest. Ook tijdens de grootste bibliotheekcampagne 
van  Nederland richt NBD Biblion zich op het optimaal 

 bedienen en ontzorgen van bibliotheken.

NBD Biblion denkt voor en achter de schermen met u mee. NBD 

 Biblion levert een compleet pakket duurzame producten en diensten 

die bijdragen aan het succes van uw bibliotheek of (school)mediatheek. 

Zo dragen de diensten van NBD Biblion bij aan een efficiënte en mo

derne bedrijfsvoering van uw bibliotheek.

De Junioreditie van Nederland Leest is een 
mooi moment om je als bibliotheek te profi-
leren in het onderwijs. Dit jaar is Dwars door  

de storm van Martine Letterie en Karlijn Stoffels 
uw cadeautje voor kinderen in groep 7 en 8 en 
vmbo-leerlingen in jaar 1 en 2. Na het lezen van 
dit spannende verhaal gaat de klas in gesprek 

over vriendschap en cultuurverschillen.

Dwars door de storm
Groningen, 1953. Tjakkie heeft maar één droom: 

naar de hbs. Maar arbeiderskinderen leren niet door.

De op Ambon geboren Jacob speelt het liefst gitaar. 

Rock‘nroll, juist de muziek waar zijn vader zo’n 

hekel aan heeft.

Samen met zijn familie komt domineeszoon Jacob 

naar het communistische dorp van Tjakkie. Hun 

werelden hadden niet meer kunnen verschillen. Toch 

delen ze iets heel belangrijks: een droom die lijnrecht 

tegen die van hun ouders ingaat.

Dwars door de storm boort een periode in de Neder 

landse geschiedenis aan waar nog weinig jeugd

boeken over geschreven zijn: de komst van de Moluk

kers in Nederland.

Bestel het Juniorpakket  
voor scholen

 Download 
de themalijst

NBD Biblion voorziet u graag  
van een lijst met titels bij het thema 

‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’. 
Hiermee presenteert u in november  

in een handomdraai de juiste  
boeken uit uw collectie. 

Log in op cpnb.nl en kijk  
onder: Campagnes >  

Nederland Leest

Bij het boek verschijnt ook 

een op maat gemaakt pakket 

lessuggesties, met steun 

van Stichting Lezen. Scholen 

 kunnen het pakket bij u be-

stellen. Neem ook zelf contact 

op voor een samenwerking 

met het onderwijs.

Het complete  

Juniorpakket bestaat uit:

•  32 boeken voor in de klas

•  Toegang tot online 

 les materialen

•  Een poster voor in de klas

De Bibliotheek op school 

maakt hierbij ook een hand-

leiding voor lees consulenten.

D E  B I B L I O T H E E K  O P  S C H O O LH O O F D S P O N S O R

Bestel  nu bij NBD Biblion€ 20,65  

‘Nederland leest is een mooi initiatief om naar 

aanleiding van het geschenkboek met elkaar in 

gesprek te gaan. Het thema nodigt uit om dat 

tijdens verschillende activiteiten te doen.’

Myra Hekker, Nieuwe Veste Breda

 •   De bibliotheek draagt  
bij aan leesbevordering

 •   De leesconsulent praat 
met leerlingen over het 
boek

 •   De kinderen  hebben 
 leuke en leerzame 
 gesprekken

Hiermee

haalt u de band 

met scholen 

aan!



Nederland Leest Compleet
Met Nederland Leest maakt u van de bibliotheek 

hét centrum van ontmoeting en gesprek. U grijpt 

deze kans met beide armen aan!

•  2x Affiche liggend A3: Eén boek, duizend gesprekken

•  2x Affiche liggend A3: Cadeau! Het zwijgen van Maria Zachea

•  2x Affiche A2: Eén boek, duizend gesprekken

•  2x Affiche A2: Cadeau! Het zwijgen van Maria Zachea

•  1x Affiche A1 (stoepbordformaat): Eén boek, duizend  gesprekken

•  1x Affiche A1 (stoepbord): Cadeau! Het zwijgen van Maria Zachea

•  1x Boekhoekdisplay voor een stapel geschenkboeken

•  1x Vlaggenlijn: Nederland Leest

•  2x Banier 50x181cm: Nederland Leest

Nederland Leest Basis
Natuurlijk doet u mee aan de grootste leesbevorde-

ringscampagne van Nederland. En dat laat u weten!

•  2x Affiche liggend A3: Eén boek, duizend gesprekken

•  2x Affiche liggend A3: Cadeau! Het zwijgen van Maria Zachea

•  2x Affiche A2: Eén boek, duizend gesprekken

•  2x Affiche A2: Cadeau! Het zwijgen van Maria Zachea

•  1x Boekhoekdisplay voor een stapel geschenkboeken

Los te bestellen
•  Geschenkboek Het zwijgen van Maria Zachea: € 31,50  

 per set van 50

•  Juniorpakket met Dwars door de storm: € 20,65

•  Grootlettereditie Het zwijgen van Maria Zachea (met dank aan  

 Fonds XL en Vereniging Onbeperkt Lezen): € 6,30 per set van 10

Organisatie:

Sponsor:

Houd leden betrokken, zorg dat 
bezoekers uw deur niet voorbij-

gaan – geef Nederland in novem-
ber een warm onthaal. U hebt 

keuze uit twee pakketten om van 
uw bibliotheek een maand lang het 

gesprek van de dag te maken.

Maak van de 
bibliotheek  
het gesprek 
van de dag

Vragen over uw bestelling?

NBD Biblion

T: 079 344 03 45

E: info@nbdbiblion.nl

www.nbdbiblion.nl

Vragen over Nederland Leest?

Stichting CPNB

T: 020 626 34 36

E: klantenservice@cpnb.nl

www.cpnb.nl

Bestel t/m  

8 juni bij NBD 

Biblion

€ 37,-

€ 19,-

Nieuw: bestel  
via NBD Biblion

Uw materialen voor de campag-

nes van Stichting CPNB bestelt u 

voortaan bij NBD Biblion. Wel zo 

gemakkelijk, want u bent dagelijks 

klant van NBD Biblion.

In deze folder genoemde prijzen  

zijn exclusief btw

L A A T  Z I E N  D A T  U  M E E D O E T ! 


