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maart 2019

Aanpassing winkelinrichting
Sinds wij het winkelpand betrokken in 2000, is er aan de inrichting
niet veel veranderd. Er zijn in de
loop der tijd her en der wat extra
kastjes bij geplaatst, waardoor we
meer ruimte kregen om onze
voorraad uit te stallen.
De afgelopen jaren zijn er planken
licht geverfd en is de opstelling
voor de etalage wat aangepast.
Al geruime tijd was er de intentie
de inrichting aan te pakken maar
hoe?
Begin dit jaar is er iemand op ons
pad gekomen, die een plan wilde
opstellen. Het plan paste in ons
budget en dus trokken we de stoute schoenen aan.
De afgelopen weken is er al druk gezaagd, getimmerd en geverfd.
Vanaf zaterdagmiddag 23 maart willen we de grootste veranderingen
aanbrengen.
Daarvoor zal de winkel vanaf die dag gesloten zijn, om op vrijdagmorgen
29 maart feestelijk te worden heropend.
Tegelijkertijd met de inrichting zal de centrale verwarming en de verlichting worden aangepast.
Wij zijn blij dat we deze aanpassingen grotendeels gaan realiseren met
plaatselijke ondernemers. Met name willen wij noemen:
Hubo Aerts, Van Dijk installatietechniek B.V., Schildersbedrijf J.J. Rost
B.V,, Arjan van Eijk De echte bakker, Floor Haastrecht B.V. en Woninginrichting Bakker.

advertentie

bankrekening nr. NL27 RABO 0118 5460 82 t.n.v. Levenskans voor Allen.

Telefoonnr. Winkel: 06-12049783
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Een tipje van de sluier:
→ aanpassing papierrollen
(lichter van kleur, meer uit het zicht)
Wij nodigen u van harte uit bij de feestelijke
heropening op 29 maart om 10.30 aanwezig te
zijn.

Om de heropening kleur bij te zetten is onze openingsaanbieding:
Let it Grow-hangtuintje van € 2.80 voor € 2,45 (op is op)

De Wereldwinkel is dus dicht op
dinsdag 26 maart, woensdag 27 maart
en donderdag 28 maart.
Vrijwilligers
Veel vrijwilligers hebben zich ingezet om de aanpassingen
in de winkel te verwezenlijken. Maar ook staan er elke week
vrijwilligers in de winkel om klanten te helpen. Zonder deze
vrijwilligers kunnen we de winkel niet draaiende houden. Daar het aantal vrijwilligers afneemt, willen we graag nieuwe vrijwilligers aantrekken (vooral voor winkeldiensten).
Heeft u interesse of weet u iemand die graag vrijwilligerswerk doet, laat het ons weten.
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