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Beste Vrienden en belangstellenden,
Welkom Met deze Nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van ons laatste nieuws en willen
wij u laten weten uw betrokkenheid bij onze Wagenmakerij zeer te waarderen.
Overleden
Met verdriet namen wij kennis van het overlijden van mevrouw Dinie
Langenhof - Schepers. Zij overleed vrijdag 7 mei jl. op 94-jarige leeftijd.
We herinneren nog hoe zij samen met burgemeester Doret Tigchelaar onze
Holtloze opende op Open Monumentendag 2019. Wat genoot ze die dag van
al het bezoek.
We zullen haar betrokkenheid, belangstelling en verhalen over vroeger
missen.
We wensen de familie Langenhof veel sterkte toe nu moeder en oma er niet
meer is.

Weer open!
Vanwege de vele coronamaatregelen en de beperkte ruimte waren we lange tijd
gesloten, maar vanaf deze week mogen de deuren van onze Wagenmakerij en Holtloze
weer open! Met in achtneming van de nog geldende coronaregels kunnen wij ook weer
groepen kunnen ontvangen. Mail wagenmakerijlangenhof@gmail.com en vraag naar de
mogelijkheden.
Elke vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur én op afspraak zijn wij geopend.
En als het bord aan de weg staat, kunt u onze Holtloze vrij inlopen om wat rond te
kijken of om een kopje koffie/thee te nemen. Welkom.
Open Monumentendag 2021
Intussen zijn we bezig met voorbereidingen te treffen voor Open
Monumentendag op zaterdag 11 september a.s. Heel mooi dat het weer
kan. U krijgt uiteraard een uitnodiging, maar we kunnen u nu al verklappen
dat we een leuke buitenexpositie maken met diverse heel bijzondere karren.

Word Vriend
en steun daarmee Wagenmakerij Langenhof.
U wordt Vriend door minimaal € 25,-- over te maken op NL50Rabo0123465605
t.n.v. St. Wagenmakerij Langenhof o.v.v. Vriend. Vermeld ook uw volledige adres en e-mailadres.
Met vriendelijke groet, Jan van der Kolk,

secr. St. Wagenmakerij Langenhof

wagenmakerijlangenhof.nl

