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GEZOCHT
iemand die wil helpen met
bijles wiskunde niveau 3e jaar
VMBO GT
*
de kinderboerderij aan de
Hovenierwei zoekt vrijwilligers.
Voor meer informatie:
Jan Tillemans tel. 0653772015
jmhatillemans@onsbrabantnet.nl of
Arjan Schouten tel.0653385062
ajschouten@onsbrabantnet.nl
*
hulp bij het winterklaar maken
van de tuin
*
iemand die het leuk vindt om
samen muziek te maken. Graag
iemand die gitaar speelt en ook
achtergrond zang voor
zijn/haar rekening wil nemen
*
iemand die 1 keer per maand
de nieuwsbrief in elkaar wil
zetten

*

Nog even een terugblik!
Het 10-jarig jubileum van wijkraad
Dommelen op 15 oktober is goed
verlopen. Het was gezellig druk in de
theaterzaal van De Belleman. Met
dank aan de verschillende
Dommelsche muziekgezelschappen
die mede zorgden voor de sfeer. Er is
zelfs nog gedanst!
Dit is voor ons weer een stimulans
voor de toekomst, waarin we ons in
willen blijven zetten voor alle
bewoners van Dommelen.
Mocht u nog ideeën hebben dan zijn
die altijd welkom. Neem gerust
contact met ons op via
info@wijkraaddommelen.nl
Toekomst: wij hopen op een
vruchtbaar 2017 met vele te maken
matches. Vanaf januari 2017 willen
wij 2 keer per maand een koffieuurtje gaan houden, waarbij dan ook
de mogelijkheid blijft bestaan om met
uw vragen aan te kloppen bij de
Vraagbaak.

AANGEBODEN
*
*
*

hulp bij het doen van de
boodschappen, samen of voor
u aan de hand van uw lijstje
hulp bij het ordenen van de
administratie
1 keer per maand samen een
gezelschapsspel spelen

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
KOFFIE-UURTJE
Woensdag 7 december is er het
gebruikelijke maandelijkse koffieuurtje in het café van De Belleman. U
kunt terecht van 10.00 uur tot……
Lieneke komt deze morgen voor de
laatste keer naar het koffie-uurtje om
afscheid te nemen. Ze kan er echter
pas om 11.00 uur zijn. Dus het koffieuurtje zal zeker uitlopen.

EET EN ONTMOET
Eerst even een correctie!
De eerstvolgende Eet en Ontmoet staat
gepland voor vrijdag 20 januari in het
café van De Belleman en niet 27 januari.
In december hebben we het te druk met
alle feestdagen dus dan is er geen Eet en
Ontmoet.
U wordt verwacht om 18.00 uur zodat we
tijdig aan tafel kunnen gaan. Aanmelden
bij Martin
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl of
tijdens het koffie-uurtje op woensdag 7
december of woensdag 4 januari. Wel
graag uw aandacht voor het volgende:
zonder afmelding wordt er toch van u
verwacht dat u betaalt, dit in verband
met de gemaakte kosten.

WANDELEN
GEMATCHT
Op vrijdag 2 december kunt u weer
mee gaan wandelen.
Vertrek vanaf de Dorpspomp op het
Martinusplein. We lopen ongeveer
een uur, aanmelden hiervoor is niet
nodig. Informatie via
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

*
*
*
*

een aantal malen hulp bij het
tuinieren
uitleg over veranderingen WMO
klus op het gebied van electra
vervoer

