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Einde van een jaar...
Zo aan het einde van het jaar 2018, kijken we terug en kijken we vooruit.
Terugkijkend zijn we dankbaar dat we weer een jaar lang christelijke
producten aan mochten bieden in onze gezellige boekwinkel. We willen
u hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u ons hebt gegeven!
Vooruit kijken kunnen we maar zeer beperkt. Maar natuurlijk hebben we
wel onze plannen. We hopen u ook in het komende jaar weer veel mooie
nieuwe boeken te kunnen presenteren. En het assortiment kaarten en
cadeau– artikelen wordt ook steeds weer vernieuwd. We hopen dan ook
dat u regelmatig bij ons binnenloopt en dat u zich laat verrassen door al
het goede en mooie wat er is.

Vrijwilligers gevraagd
Het is soms moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden voor de winkel. We hopen dan ook dat er op
korte termijn zich mensen aanmelden om bij ons te helpen. Hebt u/ jij een dagdeel per week tijd om in
een gezellige boekwinkel te werken, kom dan gerust langs om eens even te kijken en te bepraten of
het wat voor u / jou is. Of misschien kent u / jij iemand anders die hiervoor voelt. Attendeer ze op onze
behoefte aan nieuwe medewerkers. Welkom!

Vrijdagavond
De vrijdagavond– opening komt vanaf januari te vervallen voor onze winkel. We merken dat het aantal
klanten op vrijdagavond maar zeer beperkt is. Meerdere winkels in ons dorp zijn op vrijdagavond
gesloten.
Voor ons als medewerkers is het niet langer lonend om op vrijdagavond nog in de winkel te zijn. Dus
daar stoppen we mee. We hopen dat u ons op een ander moment weet te vinden.
Vanaf januari sluiten we de winkel op de doordeweekse dagen om 17.30 en op zaterdag om 17.00 uur.

Kerstmarkt
Op de Kerstmarkt van afgelopen zaterdag mochten wij onze winkel ook presenteren. We hadden daar
een pot met chocoladekransjes staan. De vraag was hoeveel er in zaten. Heel veel mensen hebben
een gokje gewaagd. Het exacte aantal was 136. Vier deelnemers zaten er 1 naast. Uit deze vier
hebben we er 1 getrokken. De winnaar is geworden: B. Benjamins uit Dedemsvaart! Van harte
gefeliciteerd! Hij/ zij krijgt een cadeaubon van De Welle t.w.v. 15 euro.
We hebben n.a.v. deze actie veel Nieuwsbrief abonnees mogen noteren. Welkom aan onze nieuwe
lezers!

Opruiming
Direct na de Kerst beginnen we met de jaarlijkse grote eindejaarsopruiming! In het nieuwe jaar gaat het
BTW tarief op boeken naar 9 %. Voor alles wat we nog voor 1 januari verkopen geldt nog het lage
tarief. Dus kom profiteren van de sterk gereduceerde prijzen!
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2019 gewenst!
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