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Dank u wel!
Agenda
RepaircafeWijchen
Het RepaircafeWijchen is
elke eerste zaterdag van
de maand geopend van
10.00 tot 13.00 uur open.
U kunt tot 12.30 uur te
herstellen/repareren
dingen inbrengen.
Plaats van handeling
wijkcentrum OZO,
Urnenveldweg 10
Agenda 2019
zaterdag 2 november
zaterdag 7 december
Agenda 2020
zaterdag 4 januari
zaterdag 1 februari
zaterdag 7 maart
zaterdag 4 april
zaterdag 2 mei
zaterdag 6 juni
zaterdag 4 juli
in augustus zijn we
gesloten
zaterdag 5 september
zaterdag 3 oktober
zaterdag 7 november
zaterdag 5 december

Kijk ook eens op
www.repaircafewijchen.nl

Het was een mooie verjaardag
Bijna een maand geleden,
zaterdag 5 oktober, vierde
het repaircafewijchen z'n 5e
verjaardag. Er waren veel
bezoekers en veel
felicitaties en er was
genoeg taart.
Burgermeester Han
Verheijen had ook een
doos petitfourtjes
meegenomen. Ook deze traktatie vond gretig aftrek!
Van het repaircafe in het Oudburgergasthuis in Nijmegen waren er
twee vertegenwoordigers die ons kwamen feliciteren. Ik heb ruim vijf
jaar geleden bij hen de kunst van het opzetten van een repaircafe een
beetje afgekeken. Ze waren aangenaam verrast over hoe het bij ons
toegaat. Een compliment van hen aan alle vrijwilligers!
Vanaf komende zaterdag 2 november gaan we door met wat we altijd
hebben gedaan en waar we goed in zijn: het repareren van kleding,
computers en elektrische apparaten.
U bent van harte welkom.
Namens alle vrijwilligers,
Johan de Kievit

Wie zorgt er deze keer voor taart?
Vorige keer was het lekker
druk op het
repaircafewijchen. Dat
kwam wellicht ook omdat er
taart was. Vorige keer
hebben wij voor taart
gezorgd. Nu bent u aan de
beurt! Wie gaat de
uitdaging aan? Als beloning
voor het uitdelen van een taart plaatsen we in de volgende nieuwsbrief
een foto van u met de taart.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier Afmelden

Verzonden met

