NIEUWSBRIEF NUMMER 9, SEPTEMBER 2017
1 jarig bestaan Boek en Hart
DV zondag 3 september bestaat de christelijke boekwinkel Boek en Hart 1 jaar. Het bestuur, de Raad
van Toezicht en de medewerkers zijn erg blij en dankbaar met de plek die de winkel in Almelo heeft.
Het is in deze tijd helaas niet vanzelfsprekend dat een christelijke boekwinkel overleeft, daarom tellen
we des temeer dankbaar onze zegeningen van het afgelopen jaar. We hopen natuurlijk dat Boek en
Hart nog vele jaren zijn plek in het winkelbestand van Almelo mag innemen.
In verband met het 1-jarig bestaan van Boek en Hart krijgen bezoekers van 5 tot en met 9 september
iets lekkers bij de (gratis) koffie. Volgt u Boek en Hart ook op Facebook, want vanaf maandag 4
september is er een leuke winactie.
Nieuw seizoen
Voor veel mensen loopt de zomervakantie weer ten einde. De scholen beginnen weer, het werk wacht
en ook in de kerken starten de catechisaties, de verenigingen en alle overige activiteiten weer. Bij ons
in de winkel vindt u veel mooi bijbelstudiemateriaal om op de bijbelstudieclubs en de verenigingen te
gebruiken. Loop gerust eens binnen om de boekjes in te kijken en om advies te vragen. Ook de nieuwe
agenda’s liggen op de toontafel en binnenkort zullen de bijbelse dagboeken 2018 een plaatsje krijgen.
Workshop handlettering
Omdat de vorige workshop handlettering zo’n groot succes was, organiseren we in samenwerking met
’t Creatieve Erf nog eens een workshop handlettering op donderdag 21 september. De avond begint
om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 20,00 per persoon. Opgave graag via
info@boekenhart.nl. Er is maar plaats voor 12 deelnemers, dus meld je snel aan!
Nieuwe vlaggen
Dankzij uw giften konden we twee nieuwe gevelvlaggen aanschaffen. Hier zijn we erg blij mee, dit
straalt iets moois uit naar buiten toe. Hartelijk dank voor uw giften!
Zaterdag 9 september: presentatie Battje boek
Zaterdag 9 september 2017 zal de Almelose schrijfster Simone Foekens haar allereerste Battje boek
presenteren. Battje is een bekende politiehond. De boekpresentatie vindt plaats tussen 12.00 uur en
16.00 uur bij het politiebureau in Almelo. Battje is de eregast! En Boek en Hart is er natuurlijk ook bij
om de boekjes te verkopen.
1

Het wordt een echt feestje, want je kunt niet alleen het boek kopen en laten signeren door Simone, er
worden ook allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zo kun je bijvoorbeeld op de foto met een
politieauto, een politiemotor of met een echte agent.
In onze winkel kunnen kinderen een kleurplaat ophalen en deze voor 7 september mooi ingekleurd op
het politiebureau inleveren. Er zijn leuke prijzen te winnen. Zaterdag 9 september wordt de winnaar
bekend gemaakt. Houd de Facebookpagina van de Politie Almelo in de gaten voor meer nieuws, politie
Almelo heeft er ook een Facebook-evenement voor aangemaakt. Als je echt niet aanwezig kunt zijn
die zaterdag, ligt het boek natuurlijk ook bij ons in de winkel!

Open avonden Kerst
Het duurt nog wel een tijdje, maar toch vragen we uw aandacht vast voor de kerst. Vorig jaar hebben
we in oktober twee open avonden gehouden om kerken en scholen de gelegenheid te geven hun
kerstboekjes alvast te bestellen. Ervaring leerde dat de populairste boekjes snel uitverkocht zijn en dat
we daarom tijdig moeten bestellen. Dit jaar willen we het iets anders aanpakken. Kerken en scholen
mogen zelf aangeven welke avond ze langs willen komen. Wij zullen zorgen dat er iemand in de winkel
aanwezig is om te helpen de juiste keuze te maken en te bekijken of de gewenste boekjes leverbaar
en op voorraad zijn. U kunt een afspraak maken via de mail of telefoon. We horen graag van u!
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Holtjesstraat 30
7607 JG Almelo
0546-706515
info@boekenhart.nl
www.boekenhart.nl
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