
A2 – Start je eigen boekenclub
Lijkt het je leuk om samen over boeken te praten? Denk eens aan een boekenclub. Als 
er bij jou in de buurt geen boekenclub te vinden is, begin er dan zelf een. Hoe? Wij 
geven je een aantal tips.
 

Bepaal het type boekenclub

Waarom wil je een boekenclub beginnen? Wil je alleen praten over boeken of lijkt het je ook 
leuk om van tevoren samen te eten? Moet iedereen het boek helemaal gelezen hebben of 
vind je dat niet belangrijk? Wil je een online of een offline boekenclub beginnen?

Welk genre?

Wat voor soort boeken wil je bespreken? Thrillers, romans of misschien wel meerdere 
genres? Het is handig om hier van tevoren al over na te denken, zodat je weet welke 
mensen je kunt uitnodigen.

De grootte van de groep

Hoeveel mensen wil je uitnodigen? Wil je de groep klein houden of veel mensen uitnodigen? 
Bij een grote groep is het voordeel dat je veel verschillende ideeën over het boek te horen 
krijgt. Een nadeel kan zijn dat het te druk is.

Hoe ga je mensen uitnodigen?

Daarna kun je mensen gaan uitnodigen. Ken je mensen die van lezen houden? Dat maakt 
het makkelijk. Ken je nog niemand die van lezen houdt? Kijk dan eens op specifieke 
Facebook-groepen, zoals Boekenverslinders of Boeken Lezen. Misschien kun je ook wel een 
advertentie ophangen in de supermarkt, bibliotheek of boekhandel of plaats een bericht op 
meetup.com 
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Kies een locatie

Als de aanmeldingen binnenkomen en je een beter idee krijgt van de grootte van de club, 
kun je een locatie kiezen. Wil je het bij jou thuis doen, in de bibliotheek, in een koffietentje? 
Denk aan de voor- en nadelen. De bibliotheek is rustig maar misschien iets te formeel. Een 
koffietentje is gezellig, maar ook vaak druk en rumoerig. Je kunt er ook voor kiezen om de 
club iedere keer bij iemand anders thuis te houden.

Je kunt een boekenclub organiseren, maar je kunt natuurlijk ook denken aan iets anders. 
Bijvoorbeeld een kookclub, hardloopclub of een schilderclub.

Woordenlijst

1. boekenclub  = een groep mensen die samenkomen om over boeken te praten.
2. een aantal = een hoeveelheid van iets.
3. bepaal / bepalen = vaststellen, beslissen, een besluit maken.
4. van tevoren = vooraf, voordat
5. belangrijk = van grote betekenis, van groot belang.
6. meerdere = meer dan een.
7. handig = goed om te doen, makkelijk te gebruiken.
8. uitnodigen = een bericht waarmee je vraagt of iemand te gast wil zijn.
9. voordeel = iets wat positief voor je / de situatie is.
10. verschillende = allemaal andere, meer dan een.
11. nadeel = iets wat negatief voor je / de situatie is.
12. specifieke = speciale, met een gericht doel.
13. aanmeldingen = inschrijven, mensen die willen komen.
14. koffietentje = een bar waar je koffie kan drinken. Er zijn verschillende soorten 

beschikbaar.
15. formeel = zakelijk
16. rumoerig = veel geluid, lawaaierig. 


