	
  

Schuif aan of help mee!

Schu

Elke 3e dinsdag van de maand wordt in de Lommerd
een maaltijd geserveerd door en voor bewoners van
het Spijkerkwartier en de directe omgeving. Een eenvoudige, maar goede maaltijd met koffie of thee na afloop.

Elke 3e din
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- Data in 2014: 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april,
20 mei, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november en
16 december.
- 18 uur zaal open, 18.30 uur aan tafel
- De Lommerd, Spijkerstraat 185A, Arnhem
- € 8,50 p.p. , met GelrePas € 5,00 p.p.
scholieren en studenten € 5,00 p.p.
kinderen 2 - 12 jaar € 3,50 p.p.
- Betaling contant na afloop van de maaltijd
- Reserveren noodzakelijk, kan t/m de zondag vóór die
maaltijd: per e-mail etenindelommerd@gmail.com
of telefonisch 06 39 57 97 64 (voicemail) of een briefje
afgeven in de Lommerd (postvak EtenindeLommerd).
- Geef bij reservering ook aan of je vegetarisch wilt eten.
Alle buurtbewoners zijn van harte welkom, maar
reserveer op tijd, want er is een beperkt aantal plaatsen!
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Oproep:
‘Eten inde Lommerd’ kan altijd hulp gebruiken. Vind je het
leuk om ook eens voor een grote groep te koken, hulpkok te
zijn of in de bediening mee te doen? Meld je dan aan.
Natuurlijk zijn afwashulpen ook altijd welkom!
Muzikanten van gelegenheidsmuziek worden van harte
uitgenodigd om zich te melden of spontaan mee te komen
zingen of spelen!
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