
 

 

Nieuwsflist Tesselschade Den Haag 

 

Beste Leden en Handwerksters, 

Om U op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging sturen wij U deze nieuwsflits. 
Het is onze intentie om U zo veel mogelijk te betrekken in het proces om de winkel op het Noordeinde een 
nieuw en hopelijk succesvol leven in te blazen. 

Na onze installatie zijn wij meteen aan de slag gegaan om ons te familiariseren met de in’s en out’s van de 
vereniging. Door de warrige bestuurswisseling kost dit enige tijd.  Wij hebben het voornemen de winkel op 
het Noordeinde dit najaar te heropenen. Het zal U niet zijn ontgaan dat de winkelruimte een opknapbeurt 
kan gebruiken, de algehele uitstraling is niet helemaal meer van deze tijd. Wij zijn van mening dat met een 
aantal kleine ingrepen de winkel een frisse en verwelkomende uitstraling krijgt.  

Om dit te bewerkstelligen hebben wij een schilder benaderd en zijn wij bezig met een nieuw lichtplan. 
Natuurlijk is een voorraad van de producten die Tesselschade zo bekend maken ook van groot belang. Er is 
goed contact met de twee andere winkels in Amsterdam en Haarlem en hebben wij ook hulp vanuit de 
vereniging zelf om te gaan bepalen wat wij in de winkel willen gaan aanbieden. Er zijn natuurlijk vele 
andere details waar wij ons in aan het verdiepen zijn. Om een voorbeeld te noemen…welk kassasysteem wij 
willen gaan gebruiken. Allemaal zaken waar goed over moet worden nagedacht. 

Onze penningmeester, Annemarie Scheepbouwer, heeft zich inmiddels goed ingewerkt in de financiële 
aspecten. Zoals U kunt begrijpen is het van groot belang dat de lopende zaken gewoon doorgang vinden en 
omdat er een grotendeels papieren administratie is kost dat de nodige tijd. 

De High-Tea die wij met de handwerksters, als eerste kennismaking, hebben georganiseerd was een groot 
succes. Ook daar zijn veel nieuwe ideeën besproken. Het enthousiasme was niet alleen hartverwarmend 
maar ook wederom een bevestiging dat de winkel op het Noordeinde het kloppend hart van Tesselschade 
Den Haag is. Er is ook besloten dat we dit regelmatig willen gaan herhalen, het sociale aspect wordt door 
ons zeker niet onderschat. 

Zoals U hierboven leest, er is heel veel werk aan de winkel, en wij zullen U hierover blijven berichten. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Het bestuur Tesselschade Den Haag 

 

 

 


