
Over Stichting Hulst voor Elkaar
Stichting Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente die advies of ondersteuning nodig heeft op 
het gebied van zorg en welzijn.

WANNEER

WAAR

AANMELDEN

KOSTEN

VOOR WIE

WWW.HULSTVOORELKAAR.NL     -           0114 - 684 700      0114 - 684 700

Samen eten is leuker dan alleen

Komt u ook eten?

Op 9 maart organiseren we vanuit Hulst voor
Elkaar een maaltijd in Ontmoetingscentrum
de Lieve. Dit doen we op vrijdag 9 maart in
het kader van NL Doet; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland! Onder het
motto; samen eten is leuker dan alleen gaan
we met elkaar genieten van een heerlijke
maaltijd.
Komt u ook? u bent van harte welkom! We
starten om 17.00 uur en we sluiten af om
20.00 uur.
 
De maaltijd is in het kader van NL Doet gratis.
Vervolgens kunt u aansluiten bij een van onze
eetgroepen of andere gezellige activiteiten
waar u anderen kunt ontmoeten.
 
Graag vooraf aanmelden voor 2 maart dit kan
per email maar mag ook telefonisch
0114684700

 Iedereen die niet alleen wil eten

Vrijdag 9 maart 17.00-20.00 uur

De Lieve,broodmarkt 8

Gratis, vol=vol

info@hulstvoorelkaar
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