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De feestmaanden bij Boekhandel Plukker 2013
De gezellige feestmaanden zijn in aantocht. In de wintermaanden 
is het heerlijk om lekker te lezen. Boekhandel Plukker heeft een 
aantal interessante leestips en aanbiedingen voor u. Maar ook 
hebben we voor Sint en Kerst originele cadeautjes. 
De meest actuele informatie over activiteiten en aanbiedingen 
kunt u vinden op www.boekhandelplukker.nl. Boeken besteld via 
onze webshop worden gratis bezorgd.

Voor het gehele assortiment kunt u ons het beste zelf bezoeken. 
U bent van harte welkom in uw eigen lokale boekhandel. De 
koffie en warme chocomelk staan klaar.

Wij wensen u heel gezellige feestmaanden.

Het team van boekhandel Plukker

€ 15,95

DVD AANBIEDING!
De allerbeste aanbieding van de film 
Boven is het stil gebaseerd op het boek 
van Gerbrand Bakker vindt u natuurlijk bij 
boekhandel Plukker.

EXCLUSIEF
Het bordspel Stadsduel Schagen is alleen 
bij boekhandel Plukker te verkrijgen.
Het is een interessant maar ook vermake-
lijk spel met zeer uiteenlopende vragen die 
allemaal met Schagen te maken hebben.

SPELLENACTIE MET DE HOLLE BOLLE BOOM
In november bij aankoop van minimaal 25 euro
aan spellen een gratis entreebewijs voor een 
kind, bij speelparadijs “De Holle Bolle Boom”

NIET GOED? GELD TERUG actie
Onze boekverkopers zijn het eens, dus we 
hebben weer een NIET GOED? GELD TERUG 
actie! De hilarische roman Het Rosie project, 
van Graeme Simsion, op aanraden van onze 
boekverkopers. Bevalt het boek u niet, dan 
mag u het terugbrengen.

BOEKHANDEL PLUKKER TIPS!

Fjällbacka Murders

DVDCADEAU The Bridge 2
Vanaf 4 dec. te koop,  
inschrijven kan vanaf 25 nov.

The Following

MUZIEKCADEAU

Ilse DeLange
Janine Jansen

Lavinia Meijer
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Elke week een eBook van de week. Een 
goede recente titel voor € 5,99. Check onze 
website voor de wekelijkse Kobo aanbieding.

KOBO Aura
• snelste en beste Touch screen ooit
• 6” Pearl e-Inkscherm met ingebouwde 

comfortlight verlichting
• 4 Gb geheugen en slechts 174 gram

Volgens de consumentenbond:
- eReader met de beste ingebouwde    
  schermverlichting.
- beste uit de test

149,95

KLASSIEKE CD VAN DE MAAND
Elke maand heeft boekhandel Plukker een 
aanbieding “Klassieke CD van de Maand” 
voor € 9,90.  Voor de maand november is dat Sol Gabetta - Vivaldi.

€ 19,95



Zaterdagen open tot 18.00 uur
In de maanden november en december is boekhandel Plukker elke 
zaterdag tot 18.00 uur open. (Zondagsopening elke laatste zondag van 
de maand van 12.00 tot 17.00 uur, extra koopzondag op 1 december) 

Elke laatste donderdag van de maand              Handwerk HobbyCafé
15.00-17.00 uur  CultuurCafé
Handwerkkunstenares Ada Pannekeet geeft één keer in de maand 
een handwerk workshop bij boekhandel Plukker in het CultuurCafé. 
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven bij boekhandel Plukker. 
Check de website voor de juiste datums.

Woensdag 13 november Kees van Kooten
20.15 uur in Markt 18
Boekhandel Plukker en KopGroep Bibliotheken organiseren een grote 
culturele lezing in Markt 18, met Kees van Kooten. 

Zaterdag 16 november  Koen Kleijn De grachten van Amsterdam
15.00 uur  CultuurCafé
Koen Kleijn zal een lezing verzorgen over de 
totstandkoming van het boek De grachten van 
Amsterdam. Hij is afkomstig uit Schagen. Koen 
Kleijn is journalist en kunsthistoricus. Grachten 
van Amsterdam werd beloond met 5 sterren in 
het NRC.

Zaterdag 23 november     Saskia Noort 
16:00 uur 

Vanaf 16.00 uur komt 
Saskia Noort haar 
nieuwe boek Debet 
signeren!

Zondag 24 november      Koopzondag
12.00 - 17.00 uur

Zondag 1 december                  Koopzondag
12.00 - 17.00 uur

Woensdag 4 december      Koopavond 
tot 21.00 uur

Donderdag 5 december       Sinterklaas 
open tot 17.00 uur

Zaterdag 14 december  Tulpen vouwen met Piet Design
13.00-15.00 uur  CultuurCafé
Piet Design komt bij boekhandel Plukker 
laten zien hoe je van de bouwpakketten 
die Plukker verkoopt mooie tulpen kunt 
vouwen. Iedereen wordt uitgenodigd om 
mee te doen.

AGENDA  

Culturele activiteiten feestmaanden 2013

UITVERKOCHT

BOEKHANDEL PLUKKER TIPS!

CADEAU VOOR HEM

De Bosatlas Nederland 
van boven    € 29,95

Youp   € 8,50

De poppenspeler  
€ 15,00

CADEAU VOOR HAAR

Visserstruien    
€ 24,95

Gisèle   € 22,50

Rudolph’s Bakery  
€ 29,95

CADEAU VOOR JE KIND

Dagboek van een 
muts    € 14,95

De test   € 14,95
(15+)

Het muizenhuis - 
Sam & Julia en het 
circus  € 16,95

CADEAU VOOR DE FAMILIE

Before they pass away  
€ 128,00

Crosley Cruiser platenspeler      
 € 124,99

Alusi kaarsen


