jarnuari 2021

Bekijk de webversie
De nieuwsbrief geeft een kleine greep uit het huidige Vraag & Aanbod binnen Buurtijd.
Het volledige Vraag & Aanbod kan je online vinden op www.buurtijd.be/va .

Voor een nieuw project gaan we massaal
vlaggenslingers maken. Wij zoeken nog stof én
mensen die willen helpen de vlaggen te knopen.
Heb jij nog kleurrijke stukken stof? Dat mogen ook
tshirts, lakens, ... zijn
Of help je graag mee met het knopen? Wij leggen
je alles stap voor stap uit.
Contacteer Annelies op annelies@posthofvzw.be .

β
Heb jij nog β over in je Buurtijd-overzicht en weet je
niet meteen wat er mee te doen?
Schenk ze terug aan Posthof en wij bedanken je met
een leuk zakje snoep (250 gram)

Hieronder een kleine greep uit het Vraag & Aanbod van deze maand.
Er is nog veel meer te beleven, het langere overzicht vind je op www.buurtijd.be/va

Griet verzamelt graag de
beeldjes uit de
Driekoningentaart

Goedele geeft deze
mooie pepermolen door
voor 2 β.

(foto)

(foto)

Heeft er iemand een
smartphone voor Ann?

Jef heeft nog een
tafelvoetbal staan.
(model zonder poten dat je op
een tafel moet zetten)

Wim zoekt een stuk leer.
Bv. een oude riem of iets dergelijk

Steven zoekt een fiets.
(Buurt Groenenhoek)

... en nog veel meer, kijk
online op buurtijd.be/va
Zie je iets interessant? Door de
huidige Corona-maatregelen
kunnen we geen Buurtijdcafé
houden maar contacteer Wim voor meer info.

In februari maken we een paar korte filmpjes om
online uit te leggen hoe Buurtijd en de
gereedschapsbibliotheek werken.
Wij zoeken nog 3 mensen om te filmen als
"buurtbewoner met een vraag".
Alles wordt corona-proof opgenomen.
Meer info: wim@buurtijd.be

Momenteel kan je niet in Bistro P blijven eten, wel kan
je 's middags voor verse afhaalmaaltijden komen.
Het wekelijks menu kan je online lezen.

Patriottenstraat 62
2600 Berchem

Onthaal: 03 218 80 43

info@buurtijd.be

Wim: 0483 42 83 83

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@buurtijd.be toe aan uw adresboek.

