
 
 
 
Beste Joris' Kerstboom collega,  
  
Wat leuk dat jouw vestiging meedoet aan Joris’ Kerstboom in de Bibliotheek!  
 
In deze brief vind je alle informatie over het pakket en hoe te starten.  
  
Achtergrondinformatie:  
Joris' Kerstboom in de Bibliotheek is gebaseerd op het televisieprogramma Joris’ 
Kerstboom, waarin presentator Joris Linssen (bekend van onder andere 
Hello Goodbye) in verschillende steden in Nederland ontmoetingen heeft bij de Joris' 
Kerstboom. Mensen komen langs, schrijven een persoonlijk verhaal of hangen een 
foto in de kerstbal. Ook zijn er fans die het programma kennen die thuis al hun 
boodschap voor een dierbare hebben gemaakt. Vervolgens zoeken ze een plekje in 
de boom voor deze bijzondere mensen. Het voorbereiden en ophangen van de 
kerstballen, foto's en kaartjes leidt vaak tot mooie gesprekken. In de bibliotheek 
kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen.   
  
Joris’ Kerstboom in de Bibliotheek  
De kerstboom kan je optuigen op donderdag 6 december. De einddatum bepaal je 
zelf. De boom zal in het begin vrij leeg aandoen. Het idee is dat er steeds meer 
kaartjes, foto's en transparante ballen in komen te hangen. Zo groeit jullie boom uit 
tot een echte Joris' Kerstboom.  
 
(Vaak willen mensen hun kerstbal weer ophalen, je kan zelf bepalen wanneer 
mensen hun kerstboodschap, foto of bal kunnen ophalen na de kerstdagen. 
Misschien is het handig dit op de poster te schrijven of op een apart vel erbij te 
hangen/op tafel neer te leggen.) 
 
Hoe te beginnen?  
De medewerker zit naast de boom aan een gezellig ingerichte tafel. Met wellicht een 
kopje thee en alle spulletjes uit het pakket. Hij/zij spreekt mensen die langslopen 
actief aan of kijkt ze bemoedigend aan. Het begint vaak met vragen als:  

- Kent u het tv-programma Joris' Kerstboom?   
- Zou u iets willen maken voor in de boom?  
- Wie wilt u in het licht zetten?  
- Wie is voor u belangrijk? (Zou u een reddende engel willen bedanken of sorry 

zeggen? Misschien wilt u wel een vriendschap vieren? Of de liefde?)  
Kortom, alles mag en alles kan! 
  
Door te vragen kan het gesprek ontstaan. Het luisteren, het helpen bij het versieren 
van een kaartje of kerstbal kan helpen bij het praten over gevoelens. Mooi is dat jong 
en oud naast elkaar kunnen zitten, praten en knutselen. Met enthousiasme en een 
luisterend oor is er zo ruimte voor ontmoeting en een goed gesprek.  
  
 
 



 
 

 
Het pakket  
Bij deze brief hebben jullie het Joris’ Kerstboom pakket ontvangen. Het pakket 
bestaat uit:  

• Communicatiematerialen, bestaande uit:  
o Twee A3 posters die op goed zichtbare plekken bevestigd kunnen 

worden. De tijden en dagen dat er een medewerker bij de tafel zit, 
kunnen met stift worden opgeschreven. 

o Een geplastificeerd A4 die in de buurt van de boom geplaatst kan worden 
(indien mogelijk in een houder/standaard).   

o Daarnaast zijn er diverse digitale promotiematerialen beschikbaar in de 
Joris’ Kerstboom Toolkit via: www.probiblio.nl/joriskerstboom. Waaronder 
de communicatieplanning, beeldmateriaal, filmpjes, social mediateksten 
en een persbericht die gebruikt kan worden voor de lokale media.  

• Transparante kerstballen (50 stuks): deze kunnen mensen versieren. In de 
kerstbal kan een kaartje of foto worden gedaan. Eventueel met plakband 
vastmaken aan de bovenkant van één helft. 

• Witte, ronde kaartjes: om een gedachte of andere tekst op te schrijven of om 
een foto op te plakken. 

• Versiermateriaal en een schaar: om de ballen en kaartjes te versieren. 
• Lintjes om de kaartjes/ballen in de boom te hangen. 
• Gouden slinger: om de boom alvast mee te versieren. (Voel je vrij om de 

kerstboom verder te versieren met materialen van vorig jaar of eigen 
kerstspullen. Houd wel voldoende ruimte voor de Joris’ kerstballen.) 

   
Meer inspiratie?  
Wil je meer tips om Joris’ Kerstboom in jullie vestiging tot een succes te maken? 
Schrijf je dan nog snel in voor de masterclass van Joris Linssen himself en kom op 
29 november naar Hilversum! Voor meer informatie over de masterclass ga 
naar: www.probiblio.nl/agenda/masterclass-joris-kerstboom-2018 of bekijk de 
uitzending van Joris’ Kerstboom 2017 via NPO Start.  
   
Kijk je ook naar de tv-uitzending van Joris’ Kerstboom op 23 december, 21.10 uur? 
Met o.a. opnames bij Bibliotheek Gouda. Voor vragen zijn we uiteraard bereikbaar.  
 
Heel veel succes en plezier!  
Met warme groet van het Joris' Kerstboom team,  
  
 
Grace van de Klundert (KRO-NCRV): grace.vandeklundert@kro-ncrv.nl of 06 46 64 
47 37.  
Ilse Keune (ProBiblio): ikeune@probiblio.nl of 06 12 98 44 95. 
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