Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Een mooi 2020 gewenst!
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 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

We staan voor u klaar
In december 2019 heeft
Ans Paalen van de website
Ons Wijchen deze
groepsfoto van de
vrijwilligers gemaakt. Het is
een mooie foto geworden
en daarom staat ie in de
nieuwsbrief. Op de
achterste rij van links naar rechts Gerard Rossen, Boudewijn Peeters,
Ben van der Velden, Hans Noordervliet, Johan de Kievit, Ruby Scholts
en Ron Dobbelman. Op de voorste rij van links naar rechts Lies
Everkes, Hans Smeele, Charles Alderhout, Flip de Leeuw, Anke
Dirksen en Ine Leushuis. Christiaan de Wals en Farojan DeBros en de
gastvrouwen van de OZO Ans Schutte en Mieke Loeffen ontbreken op
de foto.
Ook in 2020 staat dit team voor u klaar voor het uitvoeren van
reparaties aan kleding, computers en elektrische apparaten.
Zaterdag 4 januari bent u weer van harte welkom om een reparatie te
laten uitvoeren en zorgen wij voor de koffie met een koekje! Graag tot
dan.
Namens alle vrijwilligers,
Johan de Kievit

Uniek moment
Ik laat het uitvoeren van
reparaties aan dingen die
de bezoekers meenemen
graag over aan de
deskundige vrijwilligers.
Ik ben minder goed in
klussen, maar het
repareren van de door mij
zelf gemaakte materialenkar durf ik wel aan.

Kijk ook eens op
www.repaircafewijchen.nl

Dit kluswerk is nu eenmalig
in beeld gebracht; ik werk
liever achter de schermen
aan het organiseren van het repaircafe elke maand.
Johan de Kievit
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier Afmelden

Verzonden met

