NIEUWSBRIEF DOMMELEN
Juni 2015
De 1e wandeling is geweest, het was gezellig!
Dus ook deze maand weer een “Hee gaode mee,
dan gaon we een eindje lope” Vertrek vanaf de
Dorpspomp op het Martinusplein op vrijdag 5 juni
om 14 u. Duur ongeveer 1 uur (+/- 5 km.)
Aanmelden is niet nodig. Info via:
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

Een speciaal welkom aan de bewoners uit de
Braspenninghof. Daar starten we met een proef van
een sms- of whatsapp-groep om vraag en aanbod
aan elkaar te koppelen. Wie weet kan dit ook voor
de andere straten mooie resultaten opleveren.

Waar is de grens?
De bezuiniging op de zorg worden ook in
Dommelen merkbaar. Steeds meer professionele
partners doen een beroep op het eigen netwerk van
hun cliënten en ook bij Accent op ieders Talent
krijgen we meer vragen. Tijdens het volgende koffieuur bespreken we graag met u waar de grens ligt.
Wat mag je aan de buurvrouw / -man vragen?

“Achter de geraniums”
De nieuwe “Achter de geraniums” van Dommelnaar
Theo Maassen staat weer op de website van de
Wijkraad.

KOFFIE – UURTJE:
Iedere eerste woensdag van de maand is er het
koffie-uurtje van 10 tot 11 uur bij het Belleman-café.
Vooral bedoeld om een kop koffie te drinken, praatje
te maken en elkaar wat beter te leren kennen.
Natuurlijk ook voor vragen en informatie.

IN DE MAAND JUNI:
 Vrijdag 5 juni wandeltocht vertrek 14 u
vanaf Dorpspomp Martinusplein
 Woensdag 1 juni koffie-uurtje Bellemancafé

GEZOCHT:
 Dringende oproep voor vrouwelijke
chauffeurs (1x per maand op dinsdagmiddag).
We zoeken nog twee talenten, dan zijn we
rond en kan er onderling ook geruild worden.
 Iemand die vogels in een volière wil verzorgen
tijdens de vakantie van de eigenaar.
Heeft u interesse? Wij brengen u graag in contact
met degene die de hulp nodig heeft.

AANGEBODEN:
 Hulp bij de computer
 Klein klusje, bijvoorbeeld vervangen lamp
 Gezelschap

GEMATCHT:
 Meedenken over voorzieningen in Dommelen
 Vervoer (naar Eindhoven)

Indien u kunt helpen of gebruik wil maken
van het aanbod, neem dan contact met ons op
via onderstaande mogelijkheden:

