NIEUWSBRIEF DOMMELEN
Augustus 2015
Allereerst een hartelijk welkom aan de bewoners
van de Centiem hof die zich hebben
ingeschreven voor Accent op Ieders Talent.
Fijn dat u ook meedoet.
De vakantie is voor de meesten van ons voorbij
en wij als werkgroep maken ons op voor de rest
van het jaar. Met name de borging van het
programma vraagt nu onze aandacht, hierover
vertellen we meer tijdens de special.

Koffie-uurtje 2 september:
Komt u vertellen over uw vakantie tijdens het 1e
koffie-uur na de Zomervakantie. Altijd van 10.00 tot
11.00 uur bij het Bellemancafé.

Wandelen 4 september

GEZOCHT:
 Bridgepartner voor woensdag in de Belleman
 Advies in verband met schoonhouden vijver
 Schuren van een tuinhuis, of is dat een te
grote klus?
Heeft u interesse? Wij brengen u graag in
contact met degene die de hulp nodig heeft.

Wandelen is gezond maar alleen wandelen is niet
gezellig! Daarom ook in september weer een
“Hee gaode mee, dan gaon we een

eindje lope”.
Vertrek vanaf de Dorpspomp op het Martinusplein
op vrijdag 4 september om 14.00 uur. We lopen
ongeveer een uur, aanmelden hiervoor is niet nodig.
Info via: ietenmartin@onsbrabantnet.nl

Zomer Special 5 september!
Op 5 september staat de tweede special op het
programma. Van 15.00 tot 17.00 uur is er een
borrel bij Kinderboerderij ’t Weike aan de
Hovenierwei 18 (ingang ook via Damianusdreef!).
Ook mogen we een blik werpen op de corsowagen
van Buurtschap Dommeldal.

“Achter de geraniums”
Maar liefst 2 nieuwe “Achter de geraniums” zijn
weer te lezen op website van de Wijkraad.
.In

de maand juli:
 Woensdag 2 september koffie-uurtje
 Vrijdag 4 september wandelen 14.00 uur
 Zaterdag 5 september: Zomer Special

AANGEBODEN:
 Huiswerkbegeleiding en het leren plannen
is door meerdere bewoners aangeboden!
Dus doe er u voordeel mee komend
schooljaar.
 Een bewoner wil u graag helpen bij brengen
en halen van de Bieb boeken.
 Hond uitlaten mocht u even zelf niet vooruit
kunnen of een dagje weg zijn.

GEMATCHT:
 Maken Nieuwsbrief, een van de talenten zal
dit voortaan als vaste taak opnemen.
 Ook is er een bewoner die samen met een
andere bewoner maaltijden klaarmaakt!
Indien u kunt helpen of gebruik wil maken
van het aanbod, neem dan contact met ons op
via onderstaande mogelijkheden:

