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Pop-up store

Geachte bewoner,

Is het u al npgevallen? Sinds september staat op het Goeverneurplein een pöp-up store van het praject
Hou van je Huis. ïWïj noiligen u bij deze graag van harte uit om langs te komÈn voor c€n Sesprek over
uw woning. Wii geven advies over energie besparen, het onderhouden en isoleren van uw woning en
over gerond en veilig \ryoren. Bij deze brief vindt u een flyer met onze speciale aanbiedingen.

Ieders*n die langskorrt in dt pop-up store ka;r een superzuinige koelkast rran Bo*ch
winïrcí, De winnaar vari àe koelkast wordt op g deeeimber a.s. om t4.so urr bekend
gemaakt. Bovendien vult Albert Heijn de koelkast met gezonde lekkernijen.

De pop-up store staat op het *oeverneurplein tot en met g dec*mber a.s. Wlj zijn iedere woensdag,
donderdag, rnijrlag en zaterdag open rlan 13.oo u§Ï tot r7"oo ïrur, Kijk op de deur vaa de container
voor de speciale *preekureh.pr1öe VvE-balie of het huarream,
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_.-y' Youraigftt hava noti@d" since §eptember wele operred apop--up store cn t]e Gowemeurpleinfortheprojeet Holvan je

Huis.'We iïrvitsyou to eome round for a talk about your home, 1{e advis* about saving qergy, maintenance and

, Sulation of ysur home and absut health and safety in yonr houss. À,flyer with special offers is enclosed reith tlis letter,
t 

§veqy lisitor ean win a hidge that saves enerry. The wirurer will be annouac*d srr December god at r4"oo h. our*. And on

topofthat§bexH€ijnwit§ilthe*idgewithhealthyfood"Thepop*upstor*ontheàoev*rneurplein isopeaBntil

g Decernber usr7. We're opel every Wedaesday, Thursdag Friday aad §aturdny &sm r3.so till r7,oo o'cl.oct. Oa Íhe door

of the popup store you'll find more information about the special presence of tleVvE-balie and the huurteam.
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