
Met veel trots en plezier nodigen wij u uit 
voor de boekpresentatie van het boek 
"Van Bieringen tot Beringe". 

Vanaf 13:00u heten wij iedereen deze middag 
welkom en worden de eerste boeken 
uitgereikt. Rond de klok van 14:00u worden 
de aanwezigen op een presentatie 
getrakteerd en is er vervolgens de 
gelegenheid om de bestelde boeken af te 
halen. 

Naast bovenstaande mogelijkheid bieden wij nog 
andere gelegenheden aan om het boek op te halen en/of 
alsnog te kopen. 

Dinsdag  20-12-22 (19:00 - 20:00) 
Donderdag  22-12-22 (19:00 - 20:00) 
Donderdag  29-12-22 (19:00 - 20:00)

Elke donderdag in januari tussen 19:00 - 20:00
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Zondag 18 december
13:00 - 16:00 uur 

Gemeenschapshuis De Wieksjlaag

Uitnodiging 
boekpresentatie



“Van Bieringen tot Beringe”

Wat krijgt u?

Een mooi uitgevoerd boek in fullcolour, met een harde kaft op A4 formaat? Het boek telt ca. 400 blz. met ruim 1.500 foto’s. De 
aankoopprijs kan dankzij een groot aantal sponsoren zeer aantrekkelijk blijven; € 25,- (incl. BTW).

U kunt het boek bestellen door deze kaart in te leveren bij de Wieksjlaag (Kanaalstraat 94 te Beringe), een mail te sturen met
onderstaande gegevens naar historischboekberinge@gmail.com of middels het scannen van de QR-code.

- – - - - - - - -- – - - - - - - -- – - - - - - - -- – - - - - - - -- – - - - - - - -- – - - - - - - -- – - - - - - - -- – - - - - - - -- – - - - - - - -

Bestelformulier
(ook digitaal in te vullen via het scannen van de QR-code)

O Ja ik wil ___ boek(en) bestellen
(Bestelling is definitief na betaling van € 25,- per boek (plus eventuele verzendkosten) op
IBAN: NL21 RABO 0190 0459 57 t.n.v. STG Gemeenschapshuis Helden-Beringe o.v.v. een geldig mailadres)

Naam: ______________________________________________________

Straat: ______________________________________________________

Postcode: _________________________________ Plaats: ____________

Mailadres: ___________________________________________________

Graag aankruisen wat van toepassing is:
O Ik kom dit boek ophalen. We bieden hiervoor meerdere mogelijkheden aan, zoals bij de boekpresentatie in december.
(u wordt hierover via het door u opgegeven mailadres tijdig geïnformeerd)

O Ik wil het boek graag toegezonden krijgen.
(betaling van het boek à € 25,- plus verzendkosten à € 10,- per boek op bovenstaand IBAN)

Een mooi uitgevoerd boek in fullcolour, met een harde kaft op het formaat 
24 x 30 cm. Het boek telt ca. 400 blz. met ruim ca. 1.300 foto’s. De aankoopprijs kan 
dankzij een groot aantal sponsoren zeer aantrekkelijk blijven; € 25,- (incl. BTW). 
U kunt het boek op 3 manieren bestellen; door deze kaart in te leveren bij de Wieksjlaag 
(adres Kanaalstraat 94, 5986 AH Beringe), een mail te sturen met onderstaande gegevens 
naar historischboekberinge@gmail.com, of middels het scannen van de QR code.

Bestelformulier
(ook digitaal in te vullen via het scannen van de QR-code)

       Ja ik wil        boek(en) bestellen
(Bestelling is definitief na betaling van € 25,-  per boek 
(plus eventuele verzendkosten) op IBAN: NL21 RABO 0190 0459 57 t.n.v. 
STG Gemeenschapshuis Helden-Beringe o.v.v. een geldig mailadres)

Naam:

Straat:

Postcode:     Plaats:

Mailadres:

Graag aankruisen wat van toepassing is:
       Ik kom dit boek ophalen. 
Op 1 van de hiervoor genoemde datums + tijdstippen.

       Ik wil het boek graag toegezonden krijgen.
(betaling van het boek à € 25,- plus verzendkosten à € 10,- 
per boek op bovenstaand IBAN)

Het boek bestellen kan nog steeds! 
U krijgt het volgende:


