
 

 

Boek en kantoorvakhandel Reterink  
pakt uit met kortingsactie Back to School 

 

De scholen in de regio zetten vanaf 17 augustus de deuren weer open voor hun leerlingen. Dat 

betekent met name voor scholieren en studenten van het middelbare en hogere onderwijs dat 

er weer geshopt moet worden: agenda's, cahiers, schrijfblokken en natuurlijk ook etuis met 

pennen, potloden, geodriehoek en rekenmachine. Boek- en kantoorvakhandel Reterink aan de 

Stationsstraat in Wierden heeft alles in huis voor schoolgaande jeugd. En net als andere jaren is 

er de bekende 'Back to School'-actie, deze keer vanwege corona wel in een iets ander jasje. 

 
  

Voor scholieren heeft John Reterink, eigenaar van de 

gelijknamige winkel, weer de ludieke actie 'Back to 

School'. Dat houdt in dat op heel veel schoolartikelen 

vijftien procent korting wordt gegeven, op vertoon van 

de speciale kortingspas. Die pas is te verkrijgen in de 

winkel en geeft gedurende de actieperiode, dit jaar tot 

en met 31 augustus, korting op een groot deel van het 

assortiment. “Denk aan schriften, noteblocks, maar ook 

agenda's en schrijfwaren”, licht Reterink toe. 

“Rekenmachines vallen daar buiten, maar die zijn bij ons 

al extreem scherp geprijsd, goedkoper vind je ze 

eigenlijk niet.” 

 

In plaats van speciale actie-avonden heeft Reterink dit 

jaar gekozen voor een iets andere opzet in verband met 

het heersende corona-virus. Dat betekent dat er geen 

demonstraties zijn, maar ook geen rad van fortuin. “De 

actiepas is daarom de hele zomer geldig, tot en met 31 

augustus. Elke keer als je bij ons in de winkel iets koopt, 

kun je 'm laten zien en krijg je in veel gevallen korting op 

de schoolartikelen. Bovendien is het mogelijk om op 

aanvraag in alle rust te winkelen tijdens een 'private 

shopping'-avond op dinsdag-, woensdag- of de 

donderdagavond.” 

 

Het assortiment schoolartikelen is bij Reterink weer 

enorm. Er zijn zo'n honderd schoolagenda's op voorraad 

leverbaar, uiteenlopend in alle soorten en maten. “De 

door meerdere scholen aanbevolen '1Blik schoolagenda' 

en de planagenda van Ting hebben we uiteraard ook. 

Deze agenda's bieden een duidelijk weekoverzicht, 

waardoor kinderen leren plannen en hun tijd goed in te 

indelen. Taken die zijn afgerond, kunnen ze doorhalen. 

Een digitale agenda is geen oplossing, want is erg 

onoverzichtelijk.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor schriften en schrijfblokken in alle 

soorten en maten biedt de Wierdense 

boekhandel veel keus. Bovendien zijn bij 

aankoop van meerdere aantallen veelal 

mooie kortingen te scoren. Ook wat schrijf-

waren betreft is er genoeg voor handen, 

waarbij kwaliteit voorop staat. Reterink: 

“Denk aan passers die niet continu variëren 

qua afstand, maar gewoon doen waarvoor 

ze gemaakt zijn en sterke, flexibele 

geodriehoeken. Daarnaast hebben we 

rekenmachines voor een hele scherpe prijs 

in onze winkel.” 

 

Breng een bezoek aan Reterink in Wierden 

en zorg dat je die 'Back tot School'-pas 

bemachtigd en vijftien procent korting aan 

de kassa mee pakt op veel schoolartikelen. 

Bovendien krijg je bij aankoop van een 

schoolagenda een bon voor een gratis ijsje 

en bij aanschaf van minimaal vijftien euro 

aan schoolspullen een gratis rekbare 

boekenkaft! 


