Buurthulp Nispen
Steunpunt Tel: 14 0165
buurthulp@nispeninfo.nl
/buurthulpnispen
Naar aanleiding van de Corona uitbraak
is er Buurthulp Nispen ontstaan. Dit is
een platform om vraag en aanbod bij
elkaar te brengen.
Inmiddels zijn er diverse initiatieven
ontstaan om kwetsbare mensen en
ouderen te helpen.
De Nispense middenstand heeft de
handen ineengeslagen en zijn gestart
met bezorgen in Nispen. We hebben
ook de KBO, de Vrouwenvereniging
Nispen en Dorpshuis Nisipa betrokken
om goed contact te hebben met
ouderen en niemand te vergeten.
KPJ Nispen ondersteunt het initiatief
van harte.
Kijkt u ook goed om u heen, of u
iemand kunt helpen of doorverwijzen
naar ons of naar hulp? Meldingen met
hulpvragen kunt u stellen
via: facebook.com/buurthulpnispen
Hierop is alle hulp die aangeboden
wordt te zien.
Via Facebook zullen, indien nodig,
direct aanpassingen plaats vinden en
de actuele situatie worden gemeld.

Ook deze flyer zal actueel gehouden
worden via deze Facebook pagina.
Nispen is een Heerlijck dorp. We zijn
een dorp waar we de schouders er
onder zetten.
Samen zetten we nu de schouders
er onder om het coronavirus te
overwinnen.
Buurthulp Nispen
Marco Schillemans / Charl Goossens

Heeft u een vraag of hulp nodig?
Schroom niet!
Mail naar: buurthulp@nispeninfo.nl
Tevens heeft de gemeente Roosendaal
een corona steunpunt. Berijkbaar op
ma t/m vr van 8:30 tot 17:00 uur via het
gemeentelijk telefoonnummer: 14 0165

Flyer is mede mogelijk gemaakt door:
Drukkerij Altorffer: altorffer.nl | KPJ Nispen | Gemeente Roosendaal | Bewoners platform Nispen

Slagerij - Traiteur van der Wegen
Onze winkel is de komende weken
GEWOON OPEN volgens de normale
openingstijden.
Echter in verband met het coronavirus
hebben wij voor mensen die momenteel
niet naar de winkel kunnen komen
meerdere thuisbezorgroutes ingepland.
Indien u hiervan gebruik wilt maken vragen
wij u via onze webshop, per Email
(info@slagerijvanderwegen.nl) of
telefonisch (0165 - 365 516) uw bestelling
door te geven zodat wij deze bij u thuis
kunnen bezorgen.
• Bezorgingen Nispen op ma & wo.
• Bezorgingen Roosendaal op di & do
• Overige locaties in overleg.
• Betaling mogelijk via ideal, tikkie of
mobiele pin.
https://www.slagerijvanderwegen.nl
Bakkerij Suykerbuyk
Wij bezorgen in Nispen aan huis op ma
& do. U kunt de bestelling telefonisch
doorgeven de dag ervoor tot 18.00 uur op
het nummer 0165-365246 of door een mail
te sturen naar bakkermon@home.nl
Betalen kan met contant, PIN of tikkie.
Het Zuivelhuis
In overleg kan Het Zuivelhuis de
boodschappen ook bezorgen.
Neem contact op met:
Tel:+31 (0) 165 36 53 83
E-mail: info@hetzuivelhuis.nl
http://hetzuivelhuis.nl
Bistro “Le Mouton”
Bistro Le Mouton heeft op vr, za & zo
tussen 16.30 & 20.00 uur een afhaal- en
bezorgservice.
https://www.bistrolemouton.nl/gfx/
LeMouton-afhaallijst-2020.pdf
Omgeving Roosendaal/Nispen:
Kerkplein 5, Nispen
• Bestellen via Tel. (0031)165-365084 of
info@bistrolemouton.nl
www.bistrolemouton.nl

Dorpshuis Nisipa
Het postkantoor blijft open op de
gebruikelijke tijden.
Cafetaria Restaurant De 7 Heerlijkheden
Is tot 6 april geopend voor afhaal en
bezorging.
Van wo t/m zo vanaf 16.30 tot 20.00 uur.
Telefonisch te bereiken op 0165 - 365 424.
Ons menu kunt u vinden op:
www.de7heerlijkheden.nl onder ‘cafetaria’.
• Bij afhaal een aantal restricties:
Max 1 persoon per bestelling in de zaak
Max 5 personen binnen
Gelieve per PIN betalen
• Bij bezorging kunt u uw bestellingen
opgeven via WhatsApp via nr.:
06 - 40 96 95 21
• Betalen kan via een betaalverzoek of
uitzonderlijk gepast contant.
Voor onze gezondheid hopen wij dat u
gepaste afstand houdt en ons in goede
gezondheid bezoekt.
Wij danken u voor uw begrip en hopen dat
wij met zijn alle deze moeilijke tijd goed
en snel door komen. Wij wensen u het
allerbeste.

