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Zwolle, augustus 2018

Lectori salutem, Lezer gegroet,

Een wat officiële aanhef voor een wat officieel bericht als bijlage.
Tja, het moest er een keer van komen. Alle begin heeft zijn einde. Ratio versus emotie voor
ons nu als boekverkopers na 54 jaar.
'Waanders In de Broeren' was een grote stap en gezien het momentum en leeftijd misschien
ook wel een bijna te grote stap daar waar het uitgeef- en drukkershart toch altijd prevaleerde.
In de voortgang is nu voorzien. Het is goed zo. Weer nieuwe uitdagingen komen op ons pad
en die gaan we ook weer opzoeken en vorm geven.
Het doorgaan van ondernemerschap na 182 jaar binnen de familie is gewaarborgd door
Waanders Uitgevers in de persoon van Marloes. Ellen blijft actief binnen Waanders In de
Broeren met speciale verantwoordelijkheid voor de brasserie. Kortom op naar een mooie
toekomst.
Vele jaren mochten wij goede vriendschappen opbouwen en hebben. Dat lag zeker aan
degenen die wij in ons leven mochten ontmoeten. Wij hopen dat het zo mag blijven.
Veel dank daarvoor en graag tot ziens.

Hartelijke groet van ons beiden,

Wim J.G.M. Waanders & Tineke M. Waanders-van Heijst
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Boekhandel Van der Velde geeft toekomst aan mooiste boekhandel van
Nederland, Waanders In de Broeren.
Kennis, service en aandacht gegarandeerd

Met ingang van 11 augustus 2018 is Boekhandel Van der Velde de nieuwe eigenaar van
"Waanders In de Broeren" en "Smaak In de Broeren" (In de Broerenkerk te Zwolle). Hiermee
komt de mooiste boekwinkel van Nederland in handen van de grootste zelfstandige
boekhandel in ons land. Een overname die gunstig is voor beide bedrijven en die iedere
boekenliefhebber de blijvende zekerheid geeft van een aantrekkelijk boekenaanbod
gekoppeld aan grote kennis, prettige service en persoonlijke aandacht in een sterk
veranderende branche.
Beleving staat centraal

Met de overname is de continuïteit van Waanders gewaarborgd. Waanders en Van der
Velde hebben een vergelijkbare sterke familiegeschiedenis van respectievelijk 182 en 125
jaar die hen in de top van het boekenvak hebben gebracht. Beide ondernemingen hebben
vergelijkbare ideeën over de toekomst waarin 'beleving' rondom het boek centraal staat en
waarbij altijd naar nieuwe kansen wordt gezocht. Het unieke, veelzijdige aanbod van
Waanders In de Broeren is hiervan een perfect voorbeeld: naast het fantastische
boekenaanbod biedt het ook een verrassend assortiment van aantrekkelijke bijpassende
kwaliteitsartikelen.
Ervaren leiding

Directeur/eigenaar Wim Waanders (74 jaar) zal zich na de overname terugtrekken uit de
dagelijkse leiding. Ellen Waanders, die vanaf de start bij Waanders In de Broeren is
betrokken, blijft werkzaam in de nieuwe organisatie waarvan de leiding in handen komt van
Ad Peek en Rutger van der Velde. Met de overname van Waanders heeft Boekhandel Van
der Velde nu 9 vestigingen in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. De merknamen
"Waanders In de Broeren" en "Smaak In de Broeren" blijven gehandhaafd.
Waanders behoudt Broerenkerk en Uitgeverij

De overname geldt voor alle activiteiten van de boekhandel en de brasserie. De Broerenkerk
blijft eigendom van de familie Waanders. Waanders Uitgevers te Zwolle is in bezit van en
wordt geleid door Marloes Waanders. De overname heeft geen effect op het
personeelsbestand: alle huidige banen van Waanders in Zwolle blijven behouden. De
overname door Boekhandel Van der Velde is een bevestiging van de goede relatie die beide
familiebedrijven al vele jaren met elkaar hebben en biedt nieuwe kansen voor de toekomst.
Meer informatie

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met directeur Ad Peek.
Telefoon: 06 27077592.

