Nieuwsbrief Buurthuis De Brug

Bestel uw heerlijke oliebollen en
appelflappen bij Buurthuis De Brug!
Op woensdag 31 december bakken wij uw oliebollen en appelflappen vers in Buurthuis De Brug. Deze oliebollen en appelflappen
worden op ambachtelijke wijze bereid en met uw bestelling steunt u het buurthuis en alles wat hier wordt georganiseerd voor de
bezoekers.
Bestelformulier
U kunt uw bestelformulieren ophalen bij Buurthuis De Brug of uw bestelling doorgeven via oliebollen@buurthuisdebrug.com
Het is ook mogelijk uw bestelling telefonisch te plaatsen. Bel dan naar: 0343 – 510366. Voor alle zekerheid hebben wij ook een
bestelformulier op de achterkant van deze nieuwsbrief geplaatst.
U kunt uw bestelling doorgeven tot 23 december. Op 31 december kunt u uw bestelling ophalen tussen 14.00 en 16.00 uur bij
Buurthuis De Brug. Wij vragen u wel vriendelijk vooraf te betalen.
Het is ook mogelijk de oliebollen en appelflappen op 31 december te komen proeven en kopen, maar er bestaat dan wel een kans dat
we niet aan uw vraag kunnen voldoen. Wij hopen uw bestelling snel te mogen noteren!

Veel inschrijvingen kerstdiner!
Al veel mensen hebben zich ingeschreven voor het kerstdiner in Buurthuis De Brug.
Het diner zal tussen 12.30 en 15.00 uur plaatsvinden in een sfeervolle ambiance. Voor slechts €17,50 geniet u van een
heerlijk 4 gangen-diner. Voor dit bedrag krijgt u de drankjes er bij!
U kunt zich tot 15 december opgeven bij Buurthuis De Brug. In verband met de inkopen en organisatie verzoeken wij u
vriendelijk de betaling bij uw reservering te voldoen.
Wees er snel bij want: VOL = VOL!

Buurthuis De Brug opent boekspot

Gezocht: mensen met talent!

Onder massale belangstelling van diverse
bezoekers en media is op 27 november de
boekspot bij Buurthuis De Brug geopend.
Wethouder Nijhof van de gemeente Utrechtse
Heuvelrug verrichte samen met bezoekster
Hanneke de officiële opening. Schrijfster Annet
Werkhoven uit Driebergen las voor uit haar boek
'Eten van de Heuvelrug.'

Buurthuis De Brug is op zoek naar mensen met een
bijzonder talent die workshops kunnen/willen geven aan
onze bezoekers.
Neemt u voor meer informatie contact op met Buurthuis De
Brug.

Boekspots is een initiatief van de Bibliotheken,
ondersteund door de Provincie Utrecht. Op deze
manier wordt het gratis delen en lezen van
boeken tussen gebruikers gestimuleerd. ISZ De
Brug draagt hier graag aan bij met het openen
van een Boekspot in het buurthuis.

Nieuwjaarsborrel Buurthuis De Brug op 5 januari
Buurthuis De Brug organiseert op maandag 5 januari een
nieuwjaarsborrel. U bent tussen 14.30 en 16.00 uur van
harte welkom om met elkaar te proosten op 2015!

Tot slot wensen wij u allen
prettige feestdagen toe!

Buurthuis De Brug / Sperwerkamp 38 / 3972 WE / Driebergen / 0343 – 510 366
info@buurthuisdebrug.com / www.buurthuisdebrug.com

Buurthuis De Brug is haar sponsors zeer dankbaar:
Bloemsierkunst De Sluis
Happy Food Driebergen
Chinees-Indisch Restaurant “De Sluis Gaarde”
O Solo Mio Pizzeria en Grillroom
Soels Stijl in Herenmode
Kapsalon Rob
30 Minuten Fitness voor vrouwen Curves
Homeopathie Natural move www.natural-move.nl
Trollenwol www.trollenwol.nl
DierenSpeciaalzaak “Dier N Plezier”
&

www.dannyvanderlinden.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Bestelstrook Oliebollenactie! (Inleveren uiterlijk 23 december 2015)
Gegevens

Bestelling
……X oliebol (a €0,75 pst.)
….. x appelflap (á €1,- pst.)

Naam

…… x zak oliebollen zonder krenten/rozijnen (10
stuks voor 6,00)

Adres
Telefoonnummer

…… x zak oliebollen met krenten/rozijnen (10
stuks 6,00)
…… x appelflappen (5 stuks 4,00)
De bestelling is af te halen op woensdag 31
december tussen 14:00 uur en 16:00 uur bij
Buurthuis De Brug aan de Sperwerkamp 38 in
Driebergen.

