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Belastingaangifte

Financieel verslag 2015
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Inloophuis Wording is aangewezen als ANBI. Meer informatie vindt u op onze website.

Inloophuis Wording
Vaartweg 18-20
1211 JH

HILVERSUM

Nieuwsbrief
April

Televisie-tip
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Onze openingstijden
Ma, Di, Wo, Do, Vr:
14:00 — 17:00
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Dit maakt het werk ook ontzettend

dankbaar,
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19:00 — 22:00
Zaterdag:
14:00 — 17:00

Wat kunt u doen?

Zondag:
12:00 — 14:00

Weet u een goede plek waar wij meer over onszelf kunnen vertellen of laten zien? Dit zou in een kerkelijk, schools of ander verband
kunnen zijn. Dan vernemen we dit graag van u. Onze contactgegevens vind u hier direct onder.
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