NIEUWSBRIEF DOMMELEN
Juli 2015
Tijdens de schoolvakantie is café De Belleman
gesloten. Dit betekent dat het koffie-uurtje op
5 augustus niet doorgaat! Uiteraard bent u van
harte welkom op woensdag 1 juli van 10.00 tot
11.00 uur. Het volgende koffie-uurtje is op 2
september.
Wandelen is gezond maar alleen wandelen is niet
gezellig! Daarom ook in juli weer een “Hee gaode
mee, dan gaon we een eindje lope”.
Vertrek vanaf de Dorpspomp op het Martinusplein
op vrijdag 3 juli om 14.00 uur. We lopen ongeveer
een uur, aanmelden hiervoor is niet nodig.
Info via: ietenmartin@onsbrabantnet.nl

Zomer Special 4 juli !

GEZOCHT:
 Iemand die een opmaak van een folder kan
maken. De tekst wordt aangeleverd.
 Iemand die af en toe de ramen wil komen
wassen.
Heeft u interesse? Wij brengen u graag in
contact met degene die de hulp nodig heeft.

Op 4 juli staat de tweede special op het
programma. Van 15.00 tot 17.00 uur luiden we de
zomer in met een borrel bij Kinderboerderij ’t Weike
aan de Hovenierwei 18 (ingang ook via
Damianusdreef!). Ook mogen we een blik werpen
op de in aanbouw zijnde corsowagen van
Buurtschap Dommeldal. Neem ook uw buren mee.
Iedereen die in Dommelen woont en interesse heeft
in dit programma is van harte welkom!

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

Loket voor hulp van professionals:
Eén van de zaken voortgekomen uit het Wijkplan
Dommelen 2014-2018, het loket, is bijna een feit. Er
wordt nog gezocht naar een aantal vrijwilligers om
dit loket samen met de dienstdoende professional te
bemensen. Interesse? Voor meer informatie kijk op
www.wijkraaddommelen.nl

In de maand juli:
 Woensdag 1 juli koffie-uurtje Bellemancafé
 Vrijdag 3 juli wandelen vanaf 14.00 uur
 Zaterdag 4 juli: Zomer Special

AANGEBODEN:
 Financieel advies
 Organiseren van activiteiten: garagesale in
de wijk?!
 Computerhulp

GEMATCHT:
 Vervoersvraag voor de dinsdag
 Hulp bij opzet SMS-dienst in
Braspenninghof
Indien u kunt helpen of gebruik wil maken
van het aanbod, neem dan contact met ons op
via onderstaande mogelijkheden:

