
><

=:z

-
LJ
ttl

oà

=IIJ

É.

-
z.

o
T
U
LU

ul
o

!t
.g
-o.too
3t,l
Eo
íE
o

Ë

=3

reffi
ffi

ffiffi

ffi
M
ffi
€ffi

ffi

rn
Eon
lr
G
G

II

-o
oo
VI
(o
!oI
t

o
o
o
o

J
(J
Jo

Boekenmarkt
in Adriaan
HAARLEM -OpzaterdagZ9
mei zal er een algemene 2de
hands boekenmarkt worden
gehouden bij molen De Adri-
aan aan het Spaarne in Haar-
lem.'Op deze unieke locatie
kan men een keur van boeken
vinden en u kunt het prachtig
combineren met een bezoek
aan de prachtig gerestaureer-
de molen. Aan het Spaame is
sinds kort het mooie restau-
r ant Zuidarn geve sti gd" waar
u kunt genieten van een hapje
en een drankje.
De hele dag zal Ton van
S choonhoven aanw ezig zljn
om zijn boek te signeren:
"Zeemanstaal spreken we al-
lemaal". Het boekje is door-
spekt met wetenswaardighe-
den die een beeld geven van
het zeemansleven van vÍoe-
ger. www.oudboekje.nl en te-
lefoon nummer 06 - 3943
6143.

PERSBERICHT BOEKENMARKT
MOLEN DE ADRIAAN
Op zaterdag 29 mei zal er een algeme-
ne 2de hands boekenmarkt worden ge-
houden bij molen De Adriaan aan het
Spaarne in Haarlem. Op deze unieke
locatie kan men een keur van boeken
vinden en u kunt het prachtig combine-
ren met een bezoek aan de prachtig ge-
restaureerde molen. Aan het Spaarne is
sinds kort het mooie restaurant Zuidam
gevestigd waar u kunt genieten van een
hapje en een drankje.
De hele dagzalTotvan Schoonhoven
aanwezíg zijn om zijn boek te signeren:
" Zeemaastaal spreken we ailemaal".
Het boekje is doorspekt met wetens-
waardigheden die een beeld geven van
het zeemansleven van vroeger. Voor ie-
dereen die is gernteresseerd in taal, zee-
manstaal, zeemansleven en alles wat
met water en schepen te maken heeft, is
dit een boekwerkje een aanrader. Voor
meer info: www.oudboekje.nl en tele-
foon nummer 06 -3943 6143.

je organiseert bij Molen de Adriaan aan het
in Haarlem een 2de hands boekenmarkt

elefoon: 06 - 39436143


