Helpen is
onze hobby…
en daar
nemen we
dan ook de
tijd voor!

Gilde-vrijwilligers
staan voor u klaar.

Met kennis,
kunde en
ervaring

De Gildevrijwilligers doen met
plezier kleine klusjes in huis of
tuin: Een kraantje dat lekt… een
kastje dat niet sluit… een lamp
die vervangen moet worden, een
loszittend stopcontact.
Kortom kleine klusjes die niet
langer dan 1 á 2 uur duren en die
niet al te zwaar of ingewikkeld
zijn. Eigenlijk alle klusjes waar
een vakman niet zo snel voor
aan huis komt, maar die voor de
aanvrager wel ongemakkelijk of
onveilig zijn.
De klus moet uit te voeren zijn
door één persoon.

Klusjes in huis
en tuin
Flyer klussen huis en tuin juni 2019

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn
Kantooradres: Uranusstraat 8a
2402 AG Alphen aan den Rijn

De tuin:
Snoeien
Planten oppotten
Boompjes knotten
Gras maaien
Bollen planten
Onkruid verwijderen etc.
De vrijwilligers van het
Gilde werken kosteloos,
dat wil zeggen dat u in
voorkomende gevallen
alleen de materiaalkosten betaalt en niet de tijd
De hulp van het Gilde is met
name bedoeld voor mensen
met “een kleine beurs”, ouderen en gehandicapten.

Kantoor open:
Ma/Di/Wo 13.00—16.00
Do/Vr 10.00—13.00

Telefoonnummer: 0172 – 242 232
info@gildealphenaandenrijn.nl
www.gildealphenaandenrijn.nl
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