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HET GOUDEN BOEK VAN HERMAN FINKERS

Zondag 26 maart ontving HERMAN FINKERS uit handen van de Hengelose burgemeester Sander
Schelberg HET GOUDEN BOEK ter gelegenheid van 300.000 verkochte exemplaren van zijn werk.
De prijs is cabaretier en auteur aangeboden door Uitgeverij Thomas Rap en Boekhandel Broekhuis.

 
 

DE BURGEMEESTER SPREEKT .... 

 
 

GULDEN TOESPRAAK

Burgemeester Sander Schelberg
spreekt Herman Finkers toe



  

voorafgaande aan de
overhandiging van Het Gouden

Boek.

Hij meldde trots al wel eens koe
een Gouden Ketting te hebben

omgehangen, maar een Gouden
Boek is voor beiden een unieke 

gebeurtenis.

 

INTERVIEW MET INGA TJAPKES (RTV OOST) 

 
 

 

DE CURSUS INTERVIEWEN

Is voor Inga Tjapkes WEL
doorgegaan. Een sprankelend

gesprek voor het oog van de camera
van RTV OOST.

Een compilatie van de middag is
terug te zien op deze zender.

Herman onthulde als kind, puber en
scholier helemaal niet grappig te zijn

gevonden door zijn omgeving.

Pas toen hij een podium onder zijn
voeten kreeg, moesten die zelfde

mensen ineens geweldig om 
hem lachen. 

 

 

VOL BEWONDERING 

 
 

 EEN KOPPEL VAN GOUD

Herman en Hetty bewonderen 
de Gouden Editie.

Ze besloten om Het Gouden Boek



  

Ze besloten om Het Gouden Boek
nog enige tijd in de vitrine van

Boekhandel Broekhuis te laten 
liggen, waarna het ongetwijfeld een

bijzondere plek gaat krijgen in 
Huize Finkers.

De komende weken achter glas
te bewonderen in onze 

Hengelose winkel.

 

DE ONTMOETINGEN ..... 

 
 

 

'GEEF DIE MENEER EENS EEN
HANDJE.......'

Het talrijke bezoek nam van de
gelegenheid gebruik om een boek te

laten signeren en wat woorden te
wisselen met Herman.

Om daarna een mooie opdracht in 
het boek te zien schrijven door 

Herman Finkers.  

 

NEE, U BEDANKT! 

 
 



 

  

'NEE, U BEDANKT!'

 

Herman bedankt zijn trouwe lezers en fans die
hem al die jaren steunen.

'Zonder u geen 300.000 boeken verkocht'.

'Ga zo door !', 
voegde hij er luidkeels aan toe!

 

SIGNEREN VOOR DE SPIJTOPTANTEN 

 
 

 

SPIJTOPTANTEN KREGEN WEER
EENS ONGELIJK

Een prachtige middag met een eerbetoon
aan Herrman Finkers.

Voor de thuisblijvers signeerde hij een
stapeltje van zijn boek (15 euro).

Het is GESIGNEERD te verkrijgen bij
Broekhuis in Hengelo.

Op is ....... u raadt het al.

En in deze Boekenweek ontvangt u 
t/m zondag het geschenk van die andere

Herman kado:

Herman Koch, Makkeljk Leven.

Tot zo!
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