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Sloop kerkzaal

De afgelopen week is begonnen met de sloop van de kerkzaal. Voor dat de
bouwvak begint zal de complete kerkzaal zijn verdwenen en na de zomervakantie zal de nieuwe kerkzaal uit het (bouw)stof herrijzen. Natuurlijk leuk om af
en toe langs te rijden of te wandelen om de voorderingen te zien!

Broodje pulled pork: zaterdag 18 juli
We hebben de IJSACTIE nog maar net achter de rug of de volgende actie dient zich al weer
aan! Keest en Rita Hoekerd luiden het begin van de zomervakantie in met de bereiding
van heerlijke verse broodjes pulled pork. BBQ-master Kees bereidt het vlees in 10 uur tijd
op een speciale BBQ door middel van het populaire slow cooking proces. Verse broodjes
met frisse koolsalade vormen de behuizing van deze heerlijke exclusieve broodjes. Om je
vingers bij af te likken…..

Bestellen & afhalen:

Deze overheerlijke broodjes kosten slechts € 3,-- (!) per stuk.
Je kunt je bestelling direct bij Rita en Kees doorgeven.
Dat kan per telefoon: (0341) 252311
of per mail: keesritahoekerd@hotmail.com
> Geef je bestelling uiterlijk voor vrijdag 17 juli 12:00 uur door.
> De broodjes afhalen: van 11:00 uur tot 13: 00 uur of
in de middag van 15:00 uur tot 18:00 uur.
> Het adres is Prinses Maxima-erf 14.
Zullen we er samen voor zorgen dat Kees & Rita het héééél
druk krijgen? Bestel maar, bestel maar, bestel maar en. eet
smakelijk!!

Kunstkaarten & Sieraden
Gerri Raap heeft zich bij de Bruggenbouwers gemeld met een kunstzinnige actie!
De echte kenners weten het al. Gerri maakt
prachtige kaarten voor diverse doeleinden,
maar ook fraaie duurzame sieraden. Hou
de facebook pagina van De Brug goed in de
gaten en kijk naar een interview met Gerri
op de website! Speciaal voor de kerst ontwierp Gerri nu alvast een extra serie kaarten.
Je betaalt voor de kaarten slechts € 1,- per

stuk en voor € 10,- krijg je maar liefst 12
kaarten. De prijzen van de sieraden variëren
van € 7,50 tot € 10,--.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan rechtstreeks contact op met Gerri: (0341) 556734.
Kom langs aan de Dr. Schutlaan 10 om de
kaarten en sieraden te belijken. En als je er
toch bent, vraag Gerri of je even door hun
prachtige tuin mag lopen…

Waar blijft de aanmelding
van jouw/jullie actie?
Neem contact op met één van de Bruggenbouwers als je een leuk idee hebt! Of stuur een bericht
naar ons speciale emailadres
bruggenbouwers@debrugnunspeet.nl
Alle ideeën zijn van harte welkom!
Heb je een leuke actie maar wil je hulp van de
Bruggenbouwers? Zij staan voor je klaar!

>

Nieuwe acties na de zomervakantie!
Na de vakantie melden we ons weer met een update van alle acties! Lees dan meer
over de bloemenactie en….er is dus weer een heerlijke food-actie in de maak!
Blijf ons volgen! Een hele fijne vakantie gewenst.
Jullie Bruggenbouwers: > Barrie > Dick > Rosalie > Eva > Rob

Giften
Maak je liever rechtstreeks een financiële bijdrage over?
Dat mag natuurlijk ook! Het rekeningnummer is
NL 08 ABNA 0477 6253 12 ten name van ‘Samenwerkingsgemeente de Brug’, onder vermelding van ‘Bruggenbouwers’.

We gaan jullie zien en spreken!
Hou de facebookpagina van De Brug goed in de gaten.
Lees meer op de website van onze kerk en volg ons via onze
nieuwsbrieven!
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