CBB-Bericht van november 2017, de nieuwsbrief van de CBB, de
Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
Beste lezers van de CBB! In dit CBB-Bericht van herfst 2017 willen wij graag een vrijwillige
inlezer aan het woord laten en u op de hoogte brengen van nieuws over de CBB. Aan het
einde van het CBB-Bericht vertellen we u hoe u een uitgave kunt bestellen en hoe u met ons
contact kunt opnemen. We hopen dat u met plezier dit CBB-Bericht zult lezen!

Nieuwe informatie-cd
De CBB heeft een nieuwe informatie-cd met daarop gesproken uitleg over onze collectie
christelijke lectuur. Dit is een handige manier om kennis te maken met gesproken boeken,
kranten en tijdschriften. De verschillende genres van de collectie van de CBB worden
toegelicht en de hoorder kan luisteren naar een aantal fragmenten. Deze CD is gratis aan te
vragen bij de CBB en kunt u voor uzelf bestellen maar uiteraard ook voor familie, vrienden en
kennissen die moeite krijgen met lezen. De CD is af te spelen op zowel een normale cd-speler
als een Daisyspeler. Wie laat u kennismaken met de CBB?

Inlezer aan het woord
Alle verschillende gesproken uitgaven bij de CBB worden ingesproken met een warme,
menselijk stem. Misschien vraagt u zich wel eens af wie al deze stemmen zijn? Dit zijn
vrijwilligers, die zich met plezier inzetten voor het inlezen. Het inlezen vergt voorbereiding en
concentratie maar geeft tegelijk ook voldoening en ontspanning.
We willen u graag laten kennismaken met Adé Klein Kranenburg.
Toen ik in januari 2016 aantrad als inlezer bij de CBB wist ik 1 ding zeker: ik had er zin in!
Nadat ik gestopt was met werken was ik op zoek naar vrijwilligerswerk dat goed bij me zou passen.
Na enige mislukte pogingen elders, kwam ik op een druilerige dinsdagmiddag een heel klein
advertentietje tegen in het plaatselijke sufferdje.
Het moest vast zo zijn want normaliter blader ik dat krantje in een sneltreinvaart door zonder echt
op te letten en daarna gaat het met een grote zwaai bij het oud papier.
De inhoud wekte onmiddellijk mijn nieuwsgierigheid… er werden inlezers gevraagd in een studio in
Ermelo ten behoeve van mensen die niet of slecht konden zien.
Dat leek me wel wat!
Ik hou van lezen, ben een solo-mens en het maken van luisterboeken sprak me wel aan.
Lekker in m’n eentje in een studiootje een beetje voorlezen en na 3 kwartier koffie drinken met een
stel collega-inlezers.
Dat zou ik wel eens even gaan doen!
Ik had immers jarenlang mijn kinderen voorgelezen dus dit zou niet anders zijn.
Maar dat viel vies tegen!
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De eerste paar maanden heb ik gelezen onder het ultra super-gehoor van Coby, die elke verkeerde
letter, zucht, punt of aarzeling hoorde en me net zolang liet zwoegen en herhalen totdat de zin goed
gelezen was.
Ik heb nooit vermoed dat hardop lezen zo vermoeiend kon zijn en dat er zo veel meer bij komt kijken
dan alleen het uitspreken van woorden!
Dan zijn er leuke boeken en vervelende boeken, boeken die vlot lezen en boeken waarbij m’n tong
soms in de knoop slaat.
Of boeken met zinnen waarvan ik de betekenis pas na drie keer lezen snap en maar ook boeken
waarbij ik haast intuitief aan voel komen hoe de volgende zin zal zich zal uitrollen.
Na verloop van tijd kwam ik tot de ontdekking dat ieder boek (mijn boek), voor me gaat leven en het
gaandeweg een soort van vertrouwd gezelschap wordt waar ik een aantal weken mee op weg ga.
De laatste zin geeft dan ook, afhankelijk van hoe het boek ‘voelt’ steevast een gevoel opluchting of
spijt dat het uit is.
Eigenlijk vind ik de meeste genres wel leuk maar kinderboeken lees ik echt met heel veel plezier.
Bij mijn eerste kinderboek ‘de Nootjesroof’ werd ik zo meegesleept in het verhaal dat ik wekenlang
een soort van toneelstukje in m’n eentje zat op te voeren maar bij ‘Sjakie en de chocoladefabriek’
kwam ik pas echt op stoom!
De oempa loempa’s werden in die tijd haast een onderdeel van mijn dagelijks leven.
Ik hoop van harte dat mijn stem het nog jarenlang zal volhouden want, afgezien van mijn eigen
leesplezier, is het toch geweldig dat ik eventjes de ogen kan zijn van iemand die, net zoals ik, ook
graag een boek leest.
Adé Klein Kranenburg

www.braille.nl
Met gepaste trots presenteren wij u: www.braille.nl.
Braille.nl is de nieuwe website van de CBB, helemaal bedoeld om organisaties, verenigingen,
bedrijven en particulieren te vertellen over de mogelijkheden van braille. Zoals u weet maakt
braille communicatie in letterlijke zin voelbaar, want de boodschap zal door vingers worden
gevoeld en gelezen.
Op onze nieuwe website laten we zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van braille.
Zo kan braille op verschillende soorten materialen worden gezet, zoals plastic en aluminium.
Op papier zijn er vele manieren om informatie voelbaar te maken of te combineren met
drukwerk of uitsluitend braille.
Met braille.nl richten we ons niet alleen op Nederland maar ook op het buitenland, want de
website is ook beschikbaar in het Engels, Duits en Spaans. Op deze manier kunnen wij zoveel
mogelijk blinden en slechtzienden helpen aan toegankelijke informatie.
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Nieuw tijdschrift in de collectie: Bewaar het Pand
De CBB heeft een nieuw maar lang verwacht tijdschrift aan haar Kranten &
Tijdschriftencollectie toegevoegd: ‘Bewaar het Pand’ in gesproken vorm. Dit kerkblad van
bevindelijk gereformeerde signatuur is vooral gericht op leden van de Christelijk
Gereformeerde Kerken maar ook beschikbaar voor andere geïnteresseerden. Het heeft als doel
de oude gereformeerde beginselen te bevorderen en te handhaven. Een jaarabonnement kost
€19,00. Het blad verschijnt om de veertien dagen. U kunt hiervan ook een gratis proefnummer
aanvragen.

Magazine ‘De Noodklok’ van Bijzondere Noden
We willen een mogelijk nieuw magazine aan u voorleggen: ‘De Noodklok’. ‘De Noodklok’ is
een kwartaaluitgave van het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden van de
Gereformeerde Gemeenten. Dit magazine kunt u kosteloos ontvangen en vertelt u over het werk
van Bijzondere Noden. Als u geïnteresseerd bent in deze uitgave in passende leesvormen, mag
u dit laten weten via telefoonnummer 0341- 56 54 88 of door een e-mail te sturen naar
jeroen@cbb.nl. Bij voldoende belangstelling zullen wij het in onze collectie opnemen.

‘De Kerkgeschiedenis verteld aan jong en oud’ nu verkrijgbaar
‘De Kerkgeschiedenis’ is al eerder bij u onder de aandacht gebracht, maar vanaf heden is deze
verkrijgbaar in gesproken vorm. ‘De Kerkgeschiedenis’ van Vreugdenhil is een uitgebreid en
veelgelezen werk met meeslepende verhalen over de hele kerkgeschiedenis. ‘De
Kerkgeschiedenis’ in gesproken vorm is voor €69,50 (artikelnummer 721).

Kerstuitgaven CBB
Nu is het nog herfst maar over iets meer dan een maand begint advent, de
voorbereidingsperiode op kerst. De CBB heeft meerdere uitgaven in de collectie die u kunnen
helpen tijdens Advent en Kerst. Zo kunt u bij de betekenis van deze christelijke feestdagen
stilstaan. Ook kunt u genieten van onze gratis kerst-cd.
Dit zijn de kerstuitgaven bij de CBB:
-

-

De jaarlijks opnieuw uitgegeven kerst-cd van de CBB. Het thema van de kerst-cd van
dit jaar is: 'Vrede op aarde’. Op de cd staan mooie en afwisselende muziek, enkele
gedichten, een kerstverhaal voor kinderen en een meditatie van ds. J het Lam van de
Hervormde Kerk uit Harderwijk. Deze is speciaal door hem voor de CBB geschreven.
De kerst-cd is te beluisteren via zowel een Daisyspeler als een normale cd-speler. Als u
half december deze cd nog niet heeft ontvangen kunt u deze gratis aanvragen door te
bellen naar 0341 – 56 54 99 of een e-mail te sturen naar info@cbb.nl
Een nieuwe uitgave is ‘Rond de Kribbe’ van Andrea van Hartingsveldt-Moree. Vrouwen
nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie
Vrouwen Ontmoeten laat daar licht op vallen. In dit eerste deel ontmoet je vrouwen
rond de kribbe. Voor elke dag in de adventsweken geeft dit boekje een overdenking
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-

naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat. Rachab en Ruth uit het
Oude Testament, maar ook Elizabet en Anna uit het Nieuwe Testament waren in
zekere zin net als Maria moeder van de Heere Jezus. Vanuit deze vrouwen worden
lijnen getrokken naar deze tijd. Te koop voor €11,95 in braille met artikelnummer 747
en in gesproken vorm met artikelnummer 746.
Een andere nieuwe uitgave is van de populaire auteur Max Lucado: het boek
‘Kerstverhalen’. Max Lucado weet als geen ander het wonder van Kerst en de
majesteit van God te belichten. De verhalen in deze bundel helpen de lezer om in die
stemming te komen, waarbij alle drukte en feestgedruis naar de achtergrond
verdwijnen en je ontvankelijk wordt voor wat de komst van Christus voor de wereld
en voor jou betekent. Te verkrijgen voor €11,99 in braille met artikelnummer 748 en
in gesproken vorm met artikelnummer 750.
Van de bekende prediker C.H. Spurgeon heeft de CBB de uitgave ‘Komt, laten wij
aanbidden’ te koop voor €12,50 in gesproken vorm. Deze uitgave bevat 49
overdenkingen voor advent en kerst: Indringend en verrassend laat hij steeds de
schatten van het Evangelie zien. Steeds klinkt ook de oproep tot arme zondaren om
hun heil in Christus te zoeken. ‘Komt, laten wij aanbidden’ heeft artikelnummer 618.

Nieuw kinderdagboek: ‘Elke dag nieuw’
Nog even en het is 2018. Om in het nieuwe jaar elke dag te beginnen met God en de Bijbel
kunt u gebruik maken van een Bijbels dagboek.
Speciaal voor kinderen vanaf 4 jaar heeft de CBB een nieuw kinderdagboek: ‘Elke dag
nieuw’ van Gertrude de Regt e.a. Samen lezen uit de Bijbel. Het is ochtend. De zon komt op.
God geeft jou weer een nieuwe dag! Wat ga je doen vandaag? Naar school, buiten spelen,
eten, naar bed. Heb je vandaag ook tijd voor de Heere? Lees een stukje uit de Bijbel met papa
of mama. Jullie kunnen er een stukje uit dit boek bij lezen. Samen kunnen jullie een versje
zingen. Je leest elke dag uit dezelfde Bijbel. En elke dag is het weer nieuw! Te koop voor
€14,90 in braille met artikelnummer 751 en in gesproken vorm met artikelnummer 749.

Bijbelse Dagboeken voor 2018 bij de CBB!
De volgende bijbelse dagboeken zullen ook in 2018 verkrijgbaar zijn:
-

‘Bij het geopende Woord’, €13,95
‘Kracht voor elke dag’, €10,90
‘Dag in dag uit’, €5,90
‘Filippus dagboek’, €6,95

Net als vorig jaar zullen bij deze vier dagboeken ook de Bijbelteksten van de desbetreffende
Bijbelvertaling worden ingelezen!
Al deze dagboeken zijn in gesproken vorm beschikbaar op Daisy cd-rom en de Webbox. Ook
zijn de uitgaven ‘Leidraad’ en ‘Groei’ beschikbaar voor de dagelijkse Bijbelstudie. ‘Groei’ is
ook in braille, grootletter en digitale vorm beschikbaar bij de CBB.
4

Bij Passend Lezen kunt u de volgende Bijbelse dagboeken krijgen:
-

‘Leidraad’ in braille en grootletter
‘Dag in dag uit’ in braille en grootletter

Andere dagboeken bij de CBB
De CBB heeft nog meer dagboeken in de collectie. Deze dagboeken zijn niet gebonden aan
het kalenderjaar. We noemen er hier een aantal:
-

‘365 dagen met Spurgeon’, in braille en gesproken vorm, €17,50
‘Aan stille wateren’ van dominee André F. Troost, in braille en grootletter, €17,50
‘Bijna-elke-dagboek; 195 portretten van mensen uit de Bijbel’, in braille en gesproken
vorm, €12,50
‘Elke dag een nieuw begin’ van Max Lucado, een dagboek voor kinderen. In braille,
€19,95
‘Hier is mijn hand’ van dominee André F. Troost, in braille en grootletter, €22,50.
‘Leven in Zijn handen’ van Max Lucado, een dagboek voor jong en oud. In braille en
gesproken vorm, €18,00
‘Vergeet het beste niet’, een dagboek met korte beschouwingen van de Duitse monnik
Anselm Grün, in braille en gesproken vorm, €15,00

Agenda en kalenders
Na de herfst komt de winter en daarmee komen ook de voorbereidingen voor het nieuwe jaar
in zicht. Heeft u al eens gebruik gemaakt van onze kalenders en agenda? We zullen ze nu
voor u toelichten.

Braille-grootletterkalender 2018
Deze kalender in braille- en grootletterschrift is makkelijk in gebruik voor zowel
slechtzienden als blinden. De pagina’s zijn losbladig. Zonder houten ophangbord kost deze
€10,00 (artikelnummer 731) en met ophangbord €12,50 (artikelnummer 732).
Braille bureau-agenda 2018
Losbladige inhoud die per half jaar in een mapje opgeborgen kan worden. Verkrijgbaar voor
€16,50 (artikelnummer 733). Het mapje voor deze braille bureau-agenda is een rode ringmap
van A5-formaat en kunt u kopen voor €3,50 (artikelnummer 326). Er is ook geperforeerd
blanco braillepapier voor deze agenda, een pak van 50 vel kost €3,00 (artikelnummer 325).
Braille zakkalenders 2018
De CBB heeft ook dit jaar weer braille zakkalenders, handzame zakkalenders met ofwel de
zondag als eerste dag ofwel maandag als eerste dag van de week. De zakkalender is één
brailleband en kost €4,50 (zakkalender met zondag als eerste dag heeft artikelnummer 735 en
met maandag als eerste dag 734).
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Dit bericht ontvangen in andere leesvorm?
Dat kan. U kunt bij de CBB aan geven hoe u het liefste van ons het CBB-Bericht en andere
correspondentie wilt ontvangen: in braille, grootletter, e-mail of in gesproken vorm. Dit kunt
u doorgeven door te bellen naar 0341- 56 54 99 of door een e-mail te sturen naar info@cbb.nl.

Bestellen
Wilt u een uitgave bestellen? Dat kan op twee manieren:
U maakt het bedrag van de uitgave die u wenst te ontvangen over op IBAN NL17INGB 0000
5032 41 ten name van de CBB te Ermelo. Vermeld duidelijk uw naam, uw adres en het
artikelnummer. Heeft de uitgave geen artikelnummer? Vermeld dan de titel van de uitgave en
de leesvorm die u wenst te ontvangen.
Het is ook mogelijk telefonisch te bestellen en de CBB een eenmalige machtiging te geven
om het desbetreffende bedrag van uw rekening af te schrijven.
Wilt u meer informatie over een uitgave van de CBB, een suggestie doorgeven of wilt u iets
bestellen? Bel dan naar 0341 – 56 54 99 of mail naar info@cbb.nl

Einde van het CBB-Bericht van november 2017
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