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Opening winkel 
Na maanden van hard werken is het dan eindelijk zover: zaterdag 3 septem-
ber vanaf 9.30 uur opent Boek en Hart haar deuren! We zijn erg blij en  
dankbaar dat we nu zo ver zijn. De afgelopen maanden hebben we heel 
duidelijk Gods hulp en zegen ervaren bij al onze werkzaamheden. We  
bedanken u voor het meebidden en het meedenken! Wilt u voor de winkel 
blijven bidden? Zonder Gods zegen kunnen we niets en zijn we niets.  
De spreukendichter verwoordt het zo mooi: ‘Alleen de zegen van de HEER 
maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.’. 

U bent natuurlijk van harte welkom in de nieuwe winkel! Voor alle klanten 
is er deze openingszaterdag koffie en thee met wat lekkers. Ook heeft  
het Nederlands Dagblad – de christelijke ochtendkrant - ons gratis 40  
exemplaren van de zaterdagkrant van 3 september toegezegd. Deze mogen 
we aan u als klant weggeven. Het Nederlands Dagblad verkopen we ook 
dagelijks in de winkel.

Goodiebag 
Vanaf dinsdag 6 september ontvangen de eerste 100 betalende klanten een 
leuke goodiebag. 

Facebookactie met leuke prijzen 
In de weken na de opening zijn er nog meer leuke acties: houdt u daarom 
onze Facebookpagina goed in de gaten. Op de Boek en Hart pagina vindt u 
regelmatig een vraag over het assortiment uit onze winkel. Onder de juiste 
inzendingen wordt een leuke prijs verloot.

Ideeënbus
Omdat we graag aan de wensen van u als klant tegemoet komen, staat in 
de winkel een ideeënbus. Mist u artikelen in ons assortiment of hebt u een 
leuke tip voor de winkel, laat het ons weten via de ideeënbus. Regelmatig 
legen we de bus en de indiener van de “gouden” tip ontvangt een beloning.

Eigen cadeaukaart, boekenbon en VVV cadeaubon
U kunt in onze winkel ook een “Boek en Hart” cadeaukaart kopen waarop 
u ieder gewenst bedrag kunt laten zetten. Deze cadeaukaart is onbeperkt 
geldig, uitsluitend te besteden bij Boek en Hart en niet inwisselbaar voor 
contant geld.  Het saldo kan in één keer worden besteed of in delen. 
U kunt in onze winkel ook met de VVV cadeaubon betalen of met een  
boekenbon (papieren bon of plastic kaart). De boekenbon is ook in onze 
winkel te koop.
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Woensdag 7 september: voorlezen en signeren door Simone 
Foekens 
Tussen 14.30 uur en 15.30 uur leest de Almelose schrijfster Simone Foekens 
voor uit haar nieuwe kinderboeken “Bart en de waterdieren” en “Iza en 
de gewonde pony”.  De boekjes kunt u natuurlijk ook kopen deze middag.  
Voor alle kinderen is er ranja met lekkers en ze krijgen nog iets leuks mee 
naar huis.

Donderdag 8 september: open avond voor kerken en scholen
Afgevaardigden van kerken en christelijke scholen in en rond Almelo zijn van 
harte uitgenodigd om donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 een kijkje 
te nemen in de nieuwe winkel. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels 
verstuurd. Mocht u als belangstellende voor deze avond echter nog geen 
uitnodiging hebben ontvangen, dan vernemen we dat graag van u.

Openingstijden
De openingstijden van de winkel zijn op dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 
uur tot 17.30 uur. Op zaterdag is Boek en Hart geopend van 9.30 uur tot 
17.00 uur.

Tot slot nog alle (adres)gegevens:
Boek en Hart
Holtjesstraat 30
7607 JG Almelo
telefoon 0546-706515
info@boekenhart.nl

Heel graag tot ziens in de winkel!


