
 
 
 
 
                                                                   Doesburg, 8 maart 2022 
 

Geachte leden van de Zweedse Klassieker Club,  
 
Met het stijgen van de temperaturen komen de verf - en lak klussen weer in beeld.  
De Watersport Vereniging Giesbeek en de firma Epifanes (Mathieu Albers) zijn een moment 
overeengekomen voor onze instructieve ZKC lak- en verf-workshop in het leslokaal Lijzijde 
van de Watersport Vereniging Giesbeek gevestigd aan de Havenweg 4 te Giesbeek.  
(tel Havenmeester Duncan Prein 0313 631434.)  
Deze eerste activiteit na de Corona crisis wordt gehouden op zaterdag 2 april 2022 van 
10.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur 
 
Het programma ziet er als volgt uit:  
 
10.00 uur Ontvangst met koffie en stukje appeltaart 
10.30 uur Eerste ronde met theorie en instructieve video’s 
 2.30 uur Lunch met belegde broodjes, kroket melk koffie en thee  en wat fruit 
13.30 uur Tweede ronde met tips and tricks 
15.30 uur Einde van de workshop 
  
De catering zal door de kantine van de Watersport Vereniging Giesbeek worden 
geleverd. De  kosten hiervoor bedragen €15  per persoon voor de deelnemers die niet lid zijn 
van onze Zweedse Klassieker Club zoals partners en introducees.  
De kosten voor de lunch à € 15 per persoon, gaarne vooraf overmaken op onze ING 
Bankrekening NL48 INGB 0005977557, ten name van de Zweedse Klassieker Club, onder 
vermelding van Epifanes Workshop lakken en verven. 
Aanmelding kan geschieden door een mailtje te sturen naar de secretaris van de Zweedse 
Klassieker Club met de namen van deelnemers die lid zijn van de ZKC en de namen van 
introducees. 
Deelnemers aan deze ZKC-activiteit kunnen een korting van 15% tegemoet zien bij aankoop 
van Epifanes lakken.    
Mochten er vragen leven over lakken, verven, breeuwen etc., schroom dan niet deze vooraf 
aan uw secretaris kenbaar te maken zodat deze aan Mathieu  Albers van Epifanis kunnen 
worden voorgelegd. Dit stelt hem in staat deze vragen in zijn lezing  mee te nemen.     
Wij hopen op een grote opkomst en zien uit naar een leerzame maar vooral ook gezellige 
bijeenkomst.    
 
Met vriendelijk groeten, 
Huib Haccoû 
Secretaris Zweedse Klassieker Club 
Mail secretaris@zweedseklassiekerclub.nl  
Mob 06 53544764 
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