STICHTING PUTTENS HISTORISCH GENOOTSCHAP
Kantooradres
E-mail
Website

: Garderenseweg 97, 3881 NC Putten
: boekenmarkt@phg.conscribo.nl
: www.phg-putten.nl

Locatie: Bilderdijkstraat 45, tegenover de Aldi te Putten

PERSBERICHT
Putten, 10 december 2018.
Onderwerp: PHG Boekenmarkt

PHG Boekenmarkt
De eerstvolgende PHG Boekenmarkt is op

zaterdag 22 december en wordt gehouden van 10.00 uur tot 15.30 uur.
De kersttijd en de jaarwisseling staan voor de deur. Wat is het dan heerlijker om in
een boek te duiken en te gaan lezen. Wij hebben een uitgebreide collectie
tweedehands boeken (meer dan 10.000 boeken) van literatuur, reizen,
(streek)romans, koken, mens en maatschappij, hobby, kinder-/jeugd, poëzie tot
religie, een tafel met Kerstboeken en Kerst lp’s. Niet te vergeten een gezellige
stamtafel. Daarnaast is de grote voorraad lp’s, Cd’s en Dvd’s.
In 2019 staan de Boekenmarkten weer gepland op de 2e en laatste zaterdag van de
maand. Op elke laatste zaterdag van de maand staat ook een thema gepland, zoals
zaterdag 26 januari een verkoop van schilderijen van Henk Vijge.
Bent u er nog niet geweest? U bent hartelijk welkom op de PHG Boekenmarkt, een
locatie voor elke boekenliefhebber en -verzamelaar. De nieuwe Boekenlegger 2019
ligt ook voor u klaar.
De PHG Boekenmarkt vindt plaatst in de voormalige basisschool” Klein Schovenhorst”.
Bilderdijkstraat 45 te Putten (eigen ingang tegenover de Aldi).
Standaard is de PHG Boekenmarkt open op elke 2e en de laatste zaterdag van de maand.
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Wees welkom en sla uw slag!
P.S. Als u gaat opruimen zijn de boeken van harte welkom bij de PHG Boekenmarkt.
Neem gerust contact op Peter Vink (Mob. 06-51179335)

Noteert u alvast de volgende dagen in uw agenda:
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Zaterdag 12 januari 2019
Zaterdag 26 januari
(thema Schilderijen)
Zaterdag 9 februari
Zaterdag 23 februari
(thema Muziek)
Zaterdag 9 maart
Zaterdag 30 maart
(thema Natuur)
Zaterdag 13 april
Vrijdag 26 april
(thema Koningshuis)
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 25 mei
(thema Humor en Cabaret)
Zaterdag 8 juni
Zaterdag 29 juni
(thema Spannend Boek)

