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TERUGBLIK BOEKPRESENTATIE GERDIEN NIJLAND
De boekpresentatie van de roman “Donker water” van Gerdien Nijland was een groot succes. Gerdien
ontving uit handen van Marco Poppe van uitgeverij de Banier het eerste exemplaar. Ze vertelde
daarna iets over het denk- en schrijfproces. Erg interessant! Onder het genot van een hapje en een
drankje konden de aanwezigen de gekochte roman laten signeren. We kijken terug op een fijne avond
waarop duidelijk de verbinding was tussen uitgever, auteur, klanten en winkel!

FEESTDAGEN
De komende tijd is een tijd van bijzondere dagen. Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Belijdenistijd,
moederdag, vaderdag en afscheid van de basisschool. In de winkel zijn volop mooie boeken en
geschenkartikelen voor deze tijd. Op Koningsdag en Hemelvaartsdag is Boek en Hart gesloten.
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WORKSHOP INPAKKEN
Twee creatieve collega’s hebben ons getrakteerd op een workshop inpakken. Dit was een ontzettend
leuke en gezellig avond. We hebben veel geleerd over het goed en leuk inpakken van cadeaus.

BESTELLING OPWEKKINGSMATERIALEN
Met Pinksteren verschijnt traditiegetrouw weer een nieuwe opwekkingscd met bijbehorende
muziek-edities. U kunt nu intekenen voor de cd en de aanvullende muziekedities. Zodra we de
materialen in de winkel hebben, wordt u door ons gebeld.
MEIDENAVOND
Vrijdagavond 11 mei - tussen 18.30 uur en 20.00 uur - organiseren we een leuke meidenavond in de
winkel. Alle meiden tussen 8 en 12 jaar zijn van harte welkom. Deze avond gaan ze iets leuks maken
voor moederdag. Opgave is verplicht via info@boekenhart.nl. De kosten zijn € 7,50. Er zijn nog een
paar plekjes over!
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BOEKENMARKT HEMELVAARTSDAG
Ook dit jaar met Hemelvaartsdag hopen
we met een kraam op de bekende
Almelose boekenmarkt in het centrum
te
staan.
We
hebben
volop
tweedehands
bijbelstudieboeken,
bijbelse dagboeken, romans, thrillers,
kinderboeken en hobbyboeken. Ook
tweedehands cd’s zullen niet ontbreken.

SOCIAL MEDIA
Sinds kort is Boek en Hart actief op Instagram. Neem u eens een kijkje? Ook de website wordt
regelmatig ververst. En uiteraard posten we regelmatig nieuws op onze Facebooksite!
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