
Iedereen de beste wensen voor 2019!

Ook dit jaar brengen we u met veel plezier Buurtijd-
nieuwsbrieven, met maandelijks een Buurtijdcafé en
een Volkskeuken!

Volgende week starten we al meteen met
het eerste Buurtijdcafé van 2019.

Alle Buurtijd-leden van harte welkom!

We komen samen op dinsdag 15 januari
om 19u bij Posthof, Patriottenstraat 62 in
Berchem.

Zoals elke maand gaan we samen bij een tas koffie en een stuk cake elkaars Vraag
en Aanbod bekend maken.

Zit je momenteel met een vraag of een aanbod? Het Buurtijdcafé is het ideale
moment om dit bekend te maken!

Zie je iets in de nieuwsbrief dat je interesseert? Kom zeker naar het Buurtijdcafé!

Enkel voor leden van Buurtijd.

Nieuwsbrief Buurtijd
7 januari 2019

Dinsdag 15 januari Buurtijdcafé om 19u



Van 15u30 tot 18u kan je
ook terecht bij ons
boekenmarktje!

Vrijdag 25 januari volkskeuken

Schrijf je nu in via onthaal@posthofvzw.be of op 03 218 80 43 en kom genieten
van een heerlijk en vers bereid drie-gangenmenu!

U betaalt ter plaatse:
€ 7 per volwassene en € 4 per kind

Voor leden van Buurtijd:
1,5 β per volwassene en 0,5 β per kind



Heeft iemand tijd op
woensdag 20 februari
om Diana een lift naar
Nederland te geven?

(1 uur heen, 1 uur wachten, 1 uur terug)

Wie bakt een cake voor
het Buurtijdcafé?
(dinsdag 15 januari)

Wim zoekt een handig
schriftje, liefst A5.

Kan iemand met een
boormachine helpen
twee gaatjes boren? 
(buurt van Te Boelaerpark)

Martine zoekt een
staafmixer.

An zoekt iemand die een
workshop haarknippen
kan geven.

Heeft iemand nog een
ijskrabber om
autoruiten ijsvrij te
maken?

Bart heeft overschotten
wormperculaat van zijn
composteerbak.
Ideaal als meststof!

Op zoek naar een
broodbakmachine?

Marc heeft taalcurssen
op CD (nog nieuw!)
Spaans, Frans, ...

Een paar zwarte lederen
herenschoenen, maat
42. Met velcro, merk
"Softwalk" (handmade)

Zie je iets
interessant in de
nieuwsbrief?

Kom naar het Buurtijdcafé!
dinsdag 15 januari om 19u bij Posthof

Vraag Aanbod



De volkskeuken is er terug op vrijdag 25
januari 2019!

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die willen
helpen met:

keukenwerk (van 12u tot 19u)
opdienen (tussen 18u en 19u)
het marktje opruimen (vanaf 18u)
afwassen en keuken poetsen (vanaf 19u30)

Wil jij graag meehelpen? Laat zeker weten aan Wim!

Buurtijd - Buurtwerk Posthof
vzw
Patriottenstraat 62
2600 Berchem
03 218 80 43
0483 42 83 83
info@buurtijd.be

www.buurtijd.be


