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TERUG VAN WEGGEWEEST - ANTON
 

Uit de winkel

De komende tijd...

WE GAAN VERHUIZEN

30 september t/m 3 oktober 2019 gesloten
i.v.m. verhuizing
4 oktober 2019: OPENING NIEUWE
KRINGLOOPWINKEL HART IN FRIESLAND

Hart in Friesland | De Hemmen 12, 9206 AG  Drachten | www.stichtinghartinfriesland.nl | info@hartinfriesland.nl | T: 0512-538027

Openingstijden Hart in Friesland: maandag t/m zaterdag 10:00 - 17:00 uur

UITGELICHT: 

Ja u leest het goed. Hart in Friesland zal binnenkort verhuizen
naar een nieuwe locatie. Maar geen zorg, wij blijven natuurlijk in
Drachten. Sterker nog, we verhuizen naar het huidige pand van
de Gamma aan de Hemmen. Dat ligt aan de overkant van de weg.

Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen
om Hart in Friesland naar het nieuwe pand te verhuizen. Voor de
echte verhuizing hebben we straks heel veel helpende handen
nodig. 
 
Daarom willen wij niet alleen onze vrijwilligers uitnodigen om ons te
komen helpen. Ook onze klanten en andere geïnteresseerden die
Hart in Friesland een warm hart toe dragen, zijn van harte welkom
zich aan te melden om tijdens de verhuizing te helpen (zie ook
achterkant van deze nieuwsbrief).
 

Inmiddels hebben we ook een datum gepland voor de grote opening
van de nieuwe kringloopwinkel van Hart in Friesland: 

DE OPENING

Maar voordat het zover is, moeten de hele winkel, voorraad en
inventaris nog verhuisd worden. Om dit allemaal in goede banen te
leiden, zal onze kringloopwinkel in de week van maandag 30
september t/m donderdag 3 oktober 2019 gesloten blijven. 
 
Het is dan wel mogelijk om goederen in te brengen. Tussen 9:00 uur
en 17:00 uur staan we klaar op onze nieuwe locatie om uw inbreng
in ontvangst te nemen. 

Vrijdag 4 oktober 2019
om 10:00 uur

SPONSORED BY... HART IN FRIESLAND
Ook in het afgelopen kwartaal heeft Hart in
Friesland weer verschillende projecten
gesponsord. Zo hebben we o.a. bijgedragen aan
een bezoek van het G-team van VV Balk bij Ajax
Friends only.

ZELFMAAKIDEETJES - DE WINNARES
Wat hebben we mooie reacties binnengekregen
bij onze zoektocht naar het mooiste lente-
zelfmaakideetje. Deze bloemenvogel van
Helena Tuinstra kreeg de meeste stemmen en
kwam als winnend idee uit de bus. Gefeliciteerd,
Helena.
 

Inmiddels heeft u hem vast al weer bij Hart in
Friesland gezien: Anton. In mei is hij
teruggekeerd om ons team te versterken. 
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Hoera, Hart in Friesland gaat verhuizen! En daar zijn we erg blij mee. Vanaf 4 oktober 2019 kunt u ons
vinden op de Hemmen in Drachten (aan de overkant van onze huidige locatie). Maar voordat het zover is, is
er nog veel werk aan de winkel.
 
Dat betekent dat dat we onze kringloopwinkel en alles wat erbij hoort, zullen gaan verhuizen. Dat gebeurt in de
week van 30 september t/m 3 oktober 2019. Hiervoor is de kringloopwinkel dan ook enkele dagen gesloten.
Echter verhuizen kunnen we niet alleen. We hebben zo veel mogelijk helpende handen nodig om deze klus te
klaren. Want veel handen maken licht werk. Daarom vragen we iedereen - collega’s, vrijwilligers en klanten - om
tijd in zijn of haar agenda vrij te maken om ons te helpen met de verhuizing. Dat mag een dagdeel zijn, meerdere
dagen of de hele week. Alle hulp en extra helpende handen zijn van harte welkom - al is het maar voor een paar
uurtjes.

HART IN FRIESLAND gaat verhuizen. 
U helpt toch ook mee?

Hoe ziet een verhuisdag eruit?
We kijken ontzettend uit naar onze nieuwe locatie. Daarom willen we ook van de verhuizing een enorm gezellige
week met elkaar maken.
 
Om 8.30 uur starten we de dag met koffie en een korte werkbespreking. Zodra de taken verdeeld zijn, gaan we met
z'n allen aan de slag. Om 10 uur houden we een korte koffiepauze. Daarbij zorgen we voor iets lekkers. Daarna
gaan we verder met inpakken en verhuizen. Tussen 12 en 13 uur regelen we een lekkere lunch voor iedereen die
meehelpt met de verhuizing.
 
Na een korte werkbespreking voor de nieuw aangesloten mensen gaan we in de middag verder met inpakken,
dozen sjouwen, tafels en stellingen demonteren - gewoon alles wat nodig is. Uiteraard hebben we ook ’s middags
een koffiepauze en gaan we ook ’s middags voor een gezellige sfeer want samen bereiken we meer. Om 17 uur
sluiten we de dag dan gezellig af met een koud drankje.

Hoe meld ik me aan?
In de winkel van Hart in Friesland zijn aanmeldbriefjes verkrijgbaar. Daarop kunt u snel en makkelijk aangeven op
welke dagdelen u kunt helpen met de verhuizing. Het maakt niet uit of u vrijwilliger bent bij Hart in Friesland of klant
of Hart in Friesland op een ander manier een warm hart toedraagt. Alle helpende handen zijn van harte welkom. 
 
Mocht u zich liever aanmelden via de e-mail, dan kan dat natuurlijk ook. Stuur dan uw naam, telefoonnummer en
beschikbare dagdelen naar: administratie@hartinfriesland.nl 
 
Meld u nog vandaag aan om bij de verhuizing te helpen. Wij stellen uw hulp zeer op prijs en willen er met z’n allen
een gezellige verhuistijd van maken.


