NIEUWSBRIEF DOMMELEN
Oktober 2015
Tijdens het koffie-uurtje op 2 september was de
voorzitter van de WMO-raad aanwezig. Hij gaf uitleg
over de veranderingen in de zorg. Heeft u vragen
voor de WMO-raad dan kunt u die stellen via de
website www.wmoraadvalkenswaard.nl
Op 5 september was de Zomer Special. We kregen
een mooie rondleiding bij de corsowagen van
buurtschap Dommeldal aan de Damianusdreef en
hadden een heel gezellige middag. Alleen het
aantal bezoekers viel tegen. Vandaar dat we
opnieuw bekijken hoe het “warm” houden van
contacten het beste kan worden aangepakt in
Dommelen. Heeft u hierover een idee, laat het ons
vooral weten!
borging van het programma vraagt nu onze

Wandelen 2 oktober:
Wandelen is gezond maar alleen wandelen is niet
gezellig! Daarom ook in oktober weer een
“Hee gaode mee, dan gaon we een

eindje lope”
Vertrek om 14.00 uur vanaf de Dorpspomp op het
Martinusplein. We lopen ongeveer een uur,
aanmelden hiervoor is niet nodig.
Info via: ietenmartin@onsbrabantnet.nl
Op vrijdag 6 november gaat ook de werkgroep
Accent mee op de wandeltocht.
llen we meer tijdens de special.

Koffie-uurtje 7 oktober:
Waar u gezellig kunt komen kletsen met andere
deelnemers aan het programma, de laatste
nieuwtjes hoort en waar u zich kunt aanmelden met
uw vraag of aanbod. Kortom u bent van harte
welkom. Altijd van 10.00 tot 11.00 uur in het
Bellemancafé.

“Achter de geraniums”
Ze blijven leuk om te lezen de stukjes “achter de
geraniums” van Theo Maassen. Kijk op de website
van de Wijkraad www.wijkraaddommelen.nl

GEZOCHT:
 Herhaalde oproep voor een bridgepartner voor
woensdag in de Belleman
 Gezelschap, samen koken
 Deelnemers voor de zieken-bezoekgroep.
Kaartje sturen, belletje of kopje koffie bij een
deelnemer aan het programma die ziek is of in
het ziekenhuis verblijft
Heeft u interesse? Wij brengen u graag in
contact met degene die de hulp nodig heeft

AANGEBODEN:
 Vervoer
 Voorlezen bij iemand die zelf niet meer kan
lezen
 Hulp bij administratie
 Hulp bij technische klusjes

GEMATCHT:
 Twee bewoners die elkaars klankbord willen
zijn en af en toe iets gezelligs gaan doen
 Bewoner die gaat ondersteunen bij de
vraagbaak van de wijkraad
Indien u kunt helpen of gebruik wilt maken
van het aanbod, neem dan contact met ons op
via onderstaande mogelijkheden

