WEEK VAN HET CHRISTELIJKE BOEK 2022
Van 2 t/m 12 maart 2022 organiseert BCB de Week van het christelijke
boek. In deze periode kunt u uw klanten, bij besteding van € 15,00 aan
boeken, het actieboek De nacht die mijn leven voorgoed veranderde
geven. Dit actieboek is geschreven door Lody van de Kamp en wordt in
samenwerking met KokBoekencentrum uitgegeven.
OVER HET ACTIEBOEK
Een Joodse opa onthult aan zijn kleindochter het
verschrikkelijke geheim dat hij met zich meedraagt. Zijn verhaal
begint in Polen waar hij als kleine jongen met zijn familie wordt
opgepakt. Het lukt hem om getto’s en concentratiekampen te
overleven en voor zijn broertje te zorgen, maar in ruil daarvoor
moet hij verschrikkelijke ervaringen doorstaan. Na de oorlog
vertrekt hij naar Amerika, waar hij alle banden met zijn verleden
verbreekt. Teruggekomen in Europa praat hij voor het eerst in
zijn leven over het afschuwelijke geheim en het schuldgevoel
dat hem al jaren heeft verteerd.
Een liefdevol geschreven, aangrijpende novelle over een jongen
die na de oorlog verder moet met een levenslang trauma,
gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Wilt u voordat u bestelt het manuscript lezen?
Vraag het aan via info@bcbplein.nl.

OVER DE AUTEUR
Lody B. van de Kamp (1948) studeerde aan de Talmoed
Hogescholen in Montreux (Zwitserland) en Londen. Hij was als
rabbijn verbonden aan de Joodse Gemeente van achtereenvolgens
Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Hij publiceert regelmatig in
landelijke en lokale dag- en weekbladen en is vaste columnist van
onder andere het Nederlands Dagblad. Ook geeft hij regelmatig
spreekbeurten en gastcolleges over Israël en het Jodendom.
Hij schreef onder meer de jeugdroman Weeskinderen (2006) en de
romans Oorlogstranen (2008), Alleen (2010), De Joodse slaaf
(2014) en Sara, het meisje dat op transport ging (2016), alle
verschenen bij Uitgeverij Mozaïek.

BESTELINFORMATIE
BESTEL DE ACTIEBOEKEN EN PROMOTIEMATERIALEN NU BIJ CBC
De actieboeken en promotiematerialen zijn te bestellen via CBC. Actieboeken gaan per 10
exemplaren. Let op: in het systeem van CBC ziet u de verkoopprijs van het actieboek staan. Op
de factuur wordt inkoopkorting verwerkt. Uiteindelijk betaalt u de volgende prijzen (excl. BTW):
BCB-contribuanten
Bij een bestelling tot en met 29 november 2021
Bij een bestelling na 29 november 2021
Niet-contribuanten (in alle gevallen)

€ 21,43 per set van 10 exemplaren.
€ 27,48 per set van 10 exemplaren.
€ 32,97 per set van 10 exemplaren.

PROMOTIEMATERIALEN
Ook dit jaar kunt u weer een promotiepakket bestellen. Onderdeel van dit pakket zijn 50 brede
boekenleggers met alle info over de Week van het christelijke boek en het actieboek van Lody
van de Kamp. Deze boekenlegger wordt los van het pakket al in januari geleverd, zodat u deze
in de weken voor de WCB kunt uitdelen aan uw klanten om ze alvast enthousiast te maken
voor de actieweek. Bestelt u los van het promotiepakket boekenleggers? Dan ontvangt u deze
half februari tegelijk met de rest van uw bestelling.
Inhoud promotiepakket:
✓ 50 brede boekenleggers: worden los van het pakket in januari geleverd
✓ twee A3-posters met actieboek
✓ twee A2-posters met actieboek
✓ backcard voor toonbankpresentatie actieboek
✓ 8 wobblers met actieboek
Dit pakket kost € 18,00 excl. BTW.
Los promotiemateriaal
✓ A3 posters met actieboek
✓ A2 posters met actieboek
✓ A1 posters met actieboek
✓ boekenleggers met actieboek
✓ backcard
✓ wobblers

per 2 € 2,85
per 2 € 3,35
per 2 € 3,85
per 25 € 3,25
€ 6,20
per 8 € 5,45

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Vanwege de papierschaarste zijn de prijzen van de
promotiematerialen iets hoger dan vorig jaar.
BESTELWIJZE CBC – Lees deze informatie goed!
Bestel digitaal via uw Bronboekmodule of rechtstreeks op de site van CBC ’t Guldenboek.
Ga als volgt te werk:
• Geef in uw Bronboekmodule, bij orders tot de verschijningsdatum, als eerste regel aan de
order mee artikelnummer BCBWCB22.
• Gebruik in CBC 't Guldenboek het zoekwoord: WCB22. U vindt alle producten dan in een
overzicht.

•
•
•
•

Voor verschijnen altijd de order apart bij CBC ’t Guldenboek indienen. Dus u start met een
lege order en verzend die na uw orderinvoer direct.
Geef bij het bestellen op de site van CBC ’t Guldenboek altijd de opmerking mee:
BCBWCB22.
Eventuele nabestellingen tot verschijnen, zie werkwijze hierboven.
Na verschijnen mag u de BCB producten met uw reguliere bestellingen mee laten lopen. De
code BCBWCB22 is dan ook niet meer nodig.

DEADLINE BESTELLEN = 29 NOVEMBER 2021
De oplage van het actieboek wordt bepaald aan de hand van de bestellingen die 29 november
binnen zijn. Bestel dus tijdig ruim voldoende exemplaren, want na 29 november is het op=op.
WERKING CAMPAGNE EN WEGGEVEN ACTIEBOEK
In de periode 2 maart t/m 12 maart 2022 geeft u elke klant, bij aankoop van € 15,00 aan
boeken, het actieboek De nacht die mijn leven voorgoed veranderde van Lody van de Kamp
cadeau. Na de actieperiode kunt u het boekje verkopen voor € 5,99 per stuk.
PUBLICITEIT EN PROMOTIE WEEK VAN HET CHRISTELIJKE BOEK
Op verschillende manieren wordt de Week van het christelijke boek gepromoot. Denk aan
offline en online promotiemateriaal, betaald adverteren via social media, video over het
actieboek en auteur en free publicity in verschillende (christelijke) media.
CHRISTELIJKE BLINDENBIBLIOTHEEK (CBB) – PARTNER WEEK VAN HET CHRISTELIJKE BOEK
De CBB laat leesbeperkingen vervagen dankzij lectuur in gesproken en
digitale vorm, grootletter en braille. Voor slechtzienden en blinden, maar
bijvoorbeeld ook voor mensen met een motorische of cognitieve
beperking. Kijk voor meer informatie op www.cbb.nl.
De financiële steun van CBB stelt BCB in staat om de Week van het christelijke boek te
organiseren.
_____________________________________________________________________________
Vragen over het bestelproces? Neem dan contact op met Wilma Poolen, bereikbaar op
0341 270000 op maandag, dinsdag, donderdag van 08.30-14.00 uur of via info@bcbplein.nl.
LET OP: Het is niet toegestaan om actieboeken en promotiematerialen door te verkopen óf te
leveren aan boekhandels die GEEN contribuant zijn van BCB.

