NIEUWSBRIEF NUMMER 7, MAART 2017
Ruim een half jaar geleden zijn we gestart met de winkel en na deze “opstarttijd” mogen we dankbaar
de balans opmaken. Veel mensen weten de winkel al te vinden. We hebben aan de koffietafel mooie
gesprekken gevoerd en veel Bijbels, boeken en andere artikelen hebben de weg naar u als klant weten
te vinden. In twee kranten heeft een artikel over Boek en Hart gestaan en ook de medewerkers van de
AAFM interviewen ons regelmatig. Veel redenen om dankbaar voor te zijn!
MSG verkoop- en inleverpunt
Met ingang van 1 maart is Boek en Hart een verkoop- en inleverpunt van MSG postzegels. Dit houdt in
dat klanten bij ons terecht kunnen voor zowel de aanschaf van de postzegels als het inleveren van de
post. Met de prijs van slechts € 0,69 per postzegel bespaar je 10 % op het versturen van je post. De
post wordt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag opgehaald uit onze winkel en
binnen 24 uur bezorgd in heel Nederland. MSG bezorgt op dinsdag tot en met zaterdag. Let op: De
post met de MSG zegels moet u wel inleveren bij onze winkel, deze post kan niet worden gedeponeerd
in een brievenbus van PostNL.
Pasen, belijdenis
Binnenkort staan de Paasdagen weer voor de deur en ook wordt in kerken door veel mensen belijdenis
van het geloof afgelegd. In de winkel vindt u veel belijdenis- en paaskaarten. Ook zijn er natuurlijk
passende geschenkartikelen of boeken te vinden.
Week van het christelijke boek
De week van het christelijke boek vindt plaats van 22 maart tot en met 1 april 2017. Corien Oranje
heeft het actieboek voor deze week geschreven. U krijgt het actieboek gratis als u tijdens de week van
het christelijke boek voor tenminste € 12,50 aan boeken bij ons koopt.
Verantwoording giften
Klanten laten vaak een gift achter voor Boek en Hart. We zijn hier erg blij mee en van deze giften
hebben we laatst twee papierrolhouders gekocht. Hartelijk dank daarvoor! Veel mensen laten ook
weten dat ze bidden voor de winkel. Ook daar zijn we erg blij mee.
Workshop handlettering
Eind januari hadden we een workshop bible journaling in de winkel georganiseerd. Dit was ontzettend
leuk. De foto’s van deze avond kunt u bekijken op onze facebookpagina. Donderdag 30 maart
organiseren we een cursus handlettering. De avond begint om 19.00 uur en de kosten zijn
€ 20,00 per persoon. De workshop zit al vol, maar u kunt zich eventueel aanmelden voor de reservelijst.
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Almelose auteurs: Simone Foekens, Gerdien Nijland en José Lourens
Simone Foekens – woonachtig in Almelo - heeft met haar boek “Schelpenwit” de Valentijnsprijs 2017
gewonnen. Een ontzettend mooie prestatie, waar we haar van harte mee feliciteren. Naast Simone
kent Almelo sowieso nog twee auteurs. Gerdien Nijland mocht een tijd geleden haar roman “Zonder
jou” uitbrengen. En binnenkort mag haar zus José Lourens haar debuutroman “Hier ligt mijn hart”
uitbrengen. Zaterdag 25 maart vanaf 14.00 uur vindt haar boekpresentatie plaats bij Boek en Hart. Als
u hierbij wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij de winkel. We hopen op een mooie en gezellige middag!

Ladies evening
Donderdagavond 6 april zijn alle ladies van harte welkom in de winkel. Tijdens deze Ladies evening zal
Willeke Assink aanwezig zijn om een en ander te vertellen over haar werk voor Move Your Mountain
en om armbanden te presenteren. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website:
www.moveyourmountain.nl. Koffie, thee en lekkers staan klaar vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur willen
we graag met de avond starten. Deelname is gratis, wel graag vooraf opgeven.
Meidenavond
Vrijdagavond 12 mei organiseren we een leuke meidenavond. Tijdens deze avond gaan de
tienermeiden iets leuks maken voor moederdag. De kosten voor deze avond zijn € 7,50. Opgave is
verplicht. Na opgave volgt meer informatie.
25 mei: Boekenmarkt Hemelvaartsdag
Al vele jaren wordt op Hemelvaartsdag in het centrum van Almelo de bekende boekenmarkt
georganiseerd. Als Boek en Hart zullen we ook met een kraam aanwezig zijn. Ook hier bent u natuurlijk
van harte welkom!
Vanaf 1 april: tweedehands boeken
Vanaf 1 april zullen we bij Boek en Hart starten met de inname en verkoop van tweedehands
christelijke romans en thrillers. We hebben hiervoor wel enkele regels:
- U kunt christelijke romans en christelijke thrillers inleveren bij de winkel. Het gaat dus niet om
tweedehands bijbels en (bijbel)studieboeken.
- U ontvangt hier geen geld voor.
- U kunt de boeken iedere dag inleveren.
- De medewerkers besluiten of de boeken voor verkoop in de winkel komen te liggen.
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De titels van de tweedehands boeken mogen niet nieuw in onze winkel staan of te bestellen
zijn, anders gaat het ten koste van onze eigen boekenverkoop.
De medewerkers bepalen de prijs van het tweedehands boek (1, 2 of 3 euro).
De opbrengst van de verkoop van tweedehands boeken komt geheel ten goede aan de winkel.
De medewerkers besluiten wat er met het tweedehands boek wordt gedaan als het niet
verkocht wordt.

We nodigen u van harte uit om tweedehands boeken in te leveren en te kopen.
Alle data op een rij
22 maart - 1 april: week van het christelijke boek
25 maart vanaf 14.00 uur: boekpresentatie José Lourens
donderdagavond 30 maart: workshop handlettering
donderdagavond 6 april: ladies evening m.m.v. Move Your Mountain
donderdagavond 12 mei: meidenavond
donderdag 25 mei: Boekenmarkt Hemelvaartsdag

Graag tot ziens in de winkel!

Boek en Hart
Holtjesstraat 30
7607 JG Almelo
0546-706515
info@boekenhart.nl
www.boekenhart.nl
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