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Iedereen kan lezen met een leesclub 

Samen lezen centraal in de Week van de Leesclub 
 
Van 28 januari tot en met 3 februari vindt de eerste Week van de Leesclub plaats. Doel van deze 
campagne is het stimuleren van lezers om met anderen over boeken in gesprek te gaan door deel 
te nemen aan leesclubs. De Week van de Leesclub is een initiatief van de drie leescluborganisaties 
in Nederland, drie bibliotheekorganisaties, de website Hebban.nl en het magazine Boekenpost. 
 
Boeken bieden stof tot praten. Duizenden Nederlanders die deelnemen aan een leesclub hebben dat 
al ontdekt. Met anderen van gedachten wisselen over boeken is leerzaam en verrijkend. Daarnaast 
brengt een leesclub ontmoetingen tussen mensen tot stand. Kortom: in een leesclub lees je méér en 
een leesclub vergroot je wereld.  
 
Een leesclub is een goede stimulans om aan het lezen te komen. Leesclubs zijn er in allerlei vormen, 
voor mensen met veel leeservaring en voor mensen voor wie lezen moeilijk is. Van clubs die zich 
bezighouden met moderne literatuur, thrillers of jeugdboeken tot groepen die boeken over 
geschiedenis of filosofie lezen. De deelnemers variëren van jeugdige boekenfans tot lettervreters op 
leeftijd.  
 
Activiteiten 
De Week van de Leesclub laat die variatie zien en geeft tips en adviezen aan mensen die mee willen 
gaan doen aan een leesclub of er zelf een willen starten. Op veel plaatsen in het land worden 
gedurende de week introductiebijeenkomsten georganiseerd die tot nieuwe leesclubs leiden. 
Daarnaast bieden bestaande leesclubs die plaats hebben voor nieuwe leden gelegenheid om kennis 
te komen maken. De website weekvandeleesclub.nl biedt een overzicht van de mogelijkheden, 
bundelt tips en presenteert ervaringen van deelnemers. Bij het begin van de Week van de Leesclub 
wordt het Hebban Leesclubboek van het Jaar bekendgemaakt. 
 
Organisatie 
De Week van de Leesclub is een initiatief van de leescluborganisaties Senia, Stichting Literatuurclubs 
Drenthe en Boekentaal Mondiaal, de bibliotheekorganisaties ProBiblio (Noord- en Zuid-Holland), 
Rijnbrink (Overijssel en Gelderland) en Bibliotheek Dommeldal (Brabant en Limburg), de 
boekenwebsite en lezerscommunity Hebban.nl en het magazine voor lezers en leesclubs Boekenpost. 
 
 

Over de initiatiefnemers:  
 
Senia 
Senia heeft bijna 1300 leesclubs literatuur, geschiedenis, filosofie en kunstgeschiedenis, door heel 
Nederland. Senia richt nieuwe groepen op en verzorgt achtergrondinformatie bij boeken die 
geselecteerd zijn voor bespreking in de leesclubs. |www.senia.nl 
 
 
 

http://www.senia.nl/


Stichting Literatuurclubs Drenthe (SLD) 
De 250 leesgroepen in Drenthe lezen en bespreken jaarlijks vier centraal gekozen literaire boeken. Bij 
ieder boek horen een reader en een lezing die de leden aanknopingspunten bieden voor een gesprek 
over het boek, gewoon thuis aan de keukentafel. De SLD viert in 2020 het 50-jarig bestaan. 
|www.literatuurclubsdrenthe.nl  
 
Boekentaal Mondiaal  
Onder de titel Boekentaal Mondiaal verschijnen jaarlijks twee informatiemappen met elk zes 
uitvoerige besprekingen van romans die heel geschikt zijn voor bespreking in een leesclub. Circa 300 
leesclubs maken gebruik van deze informatie. Boekentaal Mondiaal is een uitgave van 
BoekBeeldTekst in Utrecht. | www.boekentaalmondiaal.nl 
 
ProBiblio  
ProBiblio levert aan ca. 650 leeskringen in de provincies Noord- en Zuid-Holland leeskringkoffers met 
zeven exemplaren van dezelfde titel, aangevuld met achtergrondinformatie. Aanmelden kan via de 
lokale bibliotheek. 
 
Rijnbrink 
Samen met bibliotheken en partners uit het sociaal en cultureel domein stimuleert Rijnbrink in 
Gelderland en Overijssel leesplezier en ontmoeting in leesclubs. Rijnbrink levert in Overijssel boeken 
en achtergrondinformatie aan 220 leesclubs. Aanmelden kan via de lokale bibliotheek. 
|www.mijnleeskring.nl 
 
Bibliotheek Dommeldal 
Bibliotheek Dommeldal levert in de provincies Noord- Brabant en Limburg aan ca. 180 leesclubs 
boeken tot 12 exemplaren van dezelfde titel, aangevuld met achtergrondinformatie. Bibliotheek 
Dommeldal heeft een collectie voor literaire leesclubs en geschiedenisleesclubs. Aanmelden kan via 
de lokale bibliotheek.  
 
Hebban 
Hebban.nl werd opgericht in 2014 en groeide in korte tijd uit tot de populairste boekensite en 
grootste lezerscommunity van Nederland en Vlaanderen met 155.000+ leden en maandelijks meer 
dan 500.000 bezoekers. Sinds 2017 is er ook een populaire boekenapp voor iOS en Android. Hebban 
organiseert jaarlijks zo’n honderd online leesclubs. | www.hebban.nl  
 
Boekenpost 
Het magazine Boekenpost brengt al ruim 25 jaar verrassende en sterke artikelen over de wereld van 
de literatuur. Bovendien is er speciale aandacht voor leesclubs, onder meer door uitgebreide dossiers 
en talloze leestips. Boekenpost verschijnt 6 keer per jaar.| www.boekenpost.nl 
 
 
 
Niet voor publicatie 
Voor meer informatie over de Week van de Leesclub kunt u contact opnemen met: 
Ineke van de Rotte (Senia). E: ivanderotte@senia.nl, T: 06-24866749. 
Debbie van der Zande (Hebban). E: Debbie.vanderzande@hebban.nl, T: 06-12877776.  
Algemeen mailadres: organisatie@weekvandeleesclub.nl. 
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