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Beste Allemaal, 
 
Hierbij sturen wij jullie de nieuwsbrief voor de komende maanden. Nu de herfst begint, komen er 
verschillende vakanties en feestdagen aan. Daarom hebben wij een maandoverzicht gemaakt zodat 
jullie weten wanneer wie van ons in die periode bereikbaar is en wanneer we gesloten zijn. 
 
Oktober 2014 
De herfstvakantie duurt van 13 tot 17 oktober. Deze week is Raymond er helemaal niet en Menno 
is er op woensdag 15 oktober niet.  
Er is op woensdag 15 oktober dus geen inloop- of telefonisch spreekuur in de Mare Nostrum. 
Je kunt ons die week wel mailen (elk moment) of bellen (op maandag- en donderdagochtend 
tussen 09.00 en 11.00).   
 
November 2014 
Van maandag 10 tot en met woensdag 12 november is Raymond er niet. Voor vragen kun je die 
dagen terecht bij Menno en hem bellen tijdens de reguliere spreekuren.  
Als een mail geen spoed heeft, mail die dan gewoon naar Raymond (info@noodzakelijk.nu).  
Als er wel haast bij geboden is, mail die dagen dan naar Menno (info@denoodzaak.net).  
 
Bedenk eind november alvast wat er voor jou voor de decembermaand nodig is en neem op tijd 
contact met ons op. 
 
December 2014 
December is de gezelligste maand van het jaar. Als je voor de Sint of de Kerstman wensen hebt, 
geef die dan op tijd door. Mail of bel ons of kom woensdag langs in de Mare Nostrum.  
In verband met de Kerst is er op woensdag 24 december in de ochtend van 09.00 tot 12.00 inloop- 
en telefonisch spreekuur in de Mare Nostrum. Dit is de laatste mogelijkheid voor Kerst dat wij iets 
voor jou kunnen regelen.  
Op 25 en 26 december vieren wij net als jullie Kerst en zijn wij gesloten.  
Op woensdag 31 december is er geen spreekuur in de Mare Nostrum.  
 
Let vooral op de maand december! Stuur je mail of bel naar de juiste persoon en let op de dagen 
die wij gesloten zijn of geen spreekuur hebben. Maak gebruik van het extra spreekuur op de 24ste 
en geef zoveel mogelijk ruim van tevoren door zodat alles vlot verloopt. 
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Januari 2015 
Op donderdag 1 januari 2015 is er geen spreekuur. Dit spreekuur wordt verschoven naar vrijdag 2 
januari 2015 van 09.00 tot 11.00.  
 
Op 6 en 7 januari is Raymond er niet. Voor vragen kun je die dagen terecht bij Menno en hem 
bellen tijdens de reguliere spreekuren .  
Als een mail geen spoed heeft, mail die dan gewoon naar Raymond (info@noodzakelijk.nu).  
Als er wel haast bij geboden is, mail die dagen dan naar Menno (info@denoodzaak.net).  
Op woensdag 7 januari is Menno wel in de Mare Nostrum aanwezig. 
 
Vanaf maandag 12 januari zijn wij allebei weer normaal te bereiken. Op woensdag 14 januari zijn 
wij allebei vanaf 13.00 weer in de Mare Nostrum te vinden.  
 
Wij hopen dat wij jullie met deze nieuwsbrief goed informeren. Voor de volledigheid vinden jullie 
hieronder onze contactgegevens: 
 
 
Menno Kee (De Noodzaak) 
Telefoon : 06 - 252 274 92   
Mail  : info@denoodzaak.net  
 
Raymond van den Hoek (Noodzakelijk)  
Telefoon : 06 - 817 032 30 
Mail  : info@noodzakelijk.nu  
 
 
Allemaal alvast een fijne tijd toegewenst en op naar 2015!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Menno Kee en Raymond van den Hoek 
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