
Extra CBB-Bericht maart 2020 

 

Beste lezers van de CBB, 

Nederland heeft te maken met een gezondheidscrisis. Vanwege het 

coronavirus heeft het kabinet naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM 

vergaande maatregelen getroffen. Ook voor de CBB heeft dit gevolgen. Veel 

medewerkers werken thuis. De inlezers van de CBB komen tijdelijk niet meer 

inlezen. Voor zolang het gaat worden tijdschriften nu bij inlezers thuis 

ingelezen dankzij TLD’s, ThuisLeesDiensten. 

Het is niet ondenkbaar dat er binnenkort meer maatregelen genomen worden. 

De overheid kan besluiten de maatregelen te verscherpen en iedereen 

verplichten thuis te blijven. Dan kan er geen lectuur meer geproduceerd en 

verzonden worden. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is, maar het kan zijn 

dat deze crisis om deze maatregelen vraagt. 

Al voor deze situatie was de CBB bezig met het ontwikkelen van een nieuwe 

uitleverwijze: eText. U kon altijd al in digitale vorm lezen via de CBB: u 

ontving dan een PDF of Word-document. eText kunt u lezen met de app 

Dolphin EasyReader. U kunt de app gratis downloaden voor uw smartphone 

of tablet. Dit geeft u de mogelijkheid om kranten en tijdschriften als digitale 

tekst te ontvangen. Dit was al mogelijk met het ontvangen van een PDF of 

Word-document. Nu kunt u eText lezen in de Dolphin EasyReader-app. In de 

app zijn verschillende mogelijkheden om de tekst aan te passen. Bijvoorbeeld 

door de tekst te vergroten en het contrast aan te passen. Maar u kunt het ook 

met de voorleesfunctie van uw apparaat laten voorlezen. Een andere optie is 

om een brailleleesregel aan uw smartphone of tablet te koppelen, waardoor u 

uw uitgave in braille kunt lezen. 

Deze nieuwe uitleverwijze hebben wij vanwege het coronavirus met spoed 

verder ontwikkeld. We zijn blij dat wij u dit nu kunnen aanbieden. U kunt 

namelijk naast uw huidige abonnementen in braille of grootletter zonder extra 

kosten ook eText ontvangen. Hierdoor blijft u uw tijdschrift toch ontvangen, 

ook wanneer de CBB haar werkzaamheden in haar pand moet staken. Door 

thuis te werken kan de CBB kranten en tijdschriften om blijven zetten naar 

digitale vorm zoals eText, waardoor u toch christelijke lectuur kunt blijven 

lezen. Het is goed om te weten dat eText een aparte uitleverwijze is, waar u 

een abonnement voor nodig heeft. U kunt eText gratis ontvangen, als u een 

braille- of grootletterabonnement heeft. Of neem nu een abonnement bij de 

CBB, zodat u ook eText kunt ontvangen! 

Hoe kunt u gebruik maken van eText? 

1. Als eerste gaat u naar de App Store of Play Store op uw apparaat. Dit is 

mogelijk met een tablet zoals de iPad of met een smartphone.  

2. Vervolgens zoekt u op ‘Dolphin EasyReader’. Deze app download u. 



3. Als de app gedownload is kunt u zich registreren door uw eigen e-

mailadres op te geven en een wachtwoord aan te maken.  

4. Als u dit heeft gedaan, kunt u contact opnemen met de CBB om erachter te 

komen welke kranten en tijdschriften beschikbaar zijn als eText.  

5. Heeft u iets gevonden wat u interessant vindt en graag zou willen lezen? 

Geef het dan samen met uw e-mailadres door! Wij zorgen er vervolgens voor 

dat u deze uitgave kunt lezen via de Dolphin EasyReader-app.  

We hopen en bidden dat de crisis rondom het coronavirus spoedig afgelopen 

zal zijn en dat u dankzij de CBB zult kunnen blijven lezen in passende 

leesvormen. 

Heeft u vragen over het gebruik van eText? Neem gerust contact op. De 

klantenservice staat voor u klaar en helpt u graag. De klantenservice is op 

werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.15 uur en van 12.45 tot 16.30 uur. Bel 

naar 0341 – 56 54 77 of mail naar klantenservice@cbb.nl. Vanwege de 

omstandigheden kan de CBB telefonisch minder bereikbaar zijn. 

Overige uitgaven van de CBB bestellen 

Wilt u een uitgave bestellen? Dat kan op drie manieren:  

• Via de webshop de Leesbutler. Via www.leesbutler.nl kunt u 

gemakkelijk een account aanmaken en al uw gewenste uitgaven online 

bestellen, wanneer u wilt. Hierbij geeft u, indien nodig, de CBB een 

eenmalige machtiging om het bedrag van uw rekening af te schrijven. 

 

• Een tweede mogelijkheid is dat u het bedrag van de uitgave die u 

wenst te ontvangen overmaakt 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 of uitleverwijze die u wenst te 

ontvangen. 

•  

Tenslotte is het ook mogelijk telefonisch of via e-mail te bestellen en 

indien nodig 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, wilt u onze gratis 

catalogus in passende leesvorm ontvangen of wilt u een bestelling doen? 

Neem dan contact op met onze Klantenservice, elke werkdag bereikbaar van 

8.30 tot 12.15 uur en van 12.45 uur tot 16.30 uur. Bel naar 0341–56 54 77 of 

mail naar klantenservice@cbb.nl. 

Dit is het einde van het extra CBB-Bericht maart 2020. 
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