NIEUWSBRIEF DOMMELEN.
December 2015
Allereerst een verslagje van de
wandeling op 6 november. Met de
wandelgroep gingen 19 mensen samen
op pad naar de Stenen Brug in
Valkenswaard. Op de pauzeplaats bij
Hoeve IJs waren 25 mensen aanwezig.
En niet te vergeten 3 honden. Zes
mensen die niet mee konden wandelen
waren met de auto gekomen. Lekker
warm genoot men hier van een
consumptie in goed gezelschap.

VRAAGBAAK DOMMELEN
‘Vraagbaak Dommelen’ : het punt in de
wijk waar u terecht kunt met allerlei
vragen…… durf te vragen. Kom langs in
De Belleman op maandagmiddag tussen
16.00
en
18.00
uur
of
op
woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur.
De eerste doorverwijzing vanuit
Vraagbaak is inmiddels gerealiseerd.

de

REPAIR CAFE

POST VOOR ACCENT OP TALENT
Fiene Kerckhoffs ontvangt niet alleen
graag post, ze knutselt ook ontzettend
graag. Toen ze dan ook van ons een
kaartje had gekregen is ze meteen aan
de slag gegaan. Ze heeft speciaal voor
ons een schilderij gemaakt. Fiene is 4
jaar. Bedankt Fiene!

In
10er
centrum
De
Belleman
(achterzijde van het winkelcentrum)
vindt op zaterdag 12 december weer een
repaircafé plaats.
Van 10 tot 14 uur kunt u terecht.
Dus heeft u iets waarvan u hoopt dat
reparatie nog mogelijk is neem het mee
naar het repaircafé. U wordt ontvangen
door een gastvrouw en in contact
gebracht met de aanwezige reparateurs.
Het probleem wordt besproken en de
reparatievrijwilliger gaat aan het werk.
Wie niets te repareren heeft, neemt een
kop koffie of thee. Maak een praatje of
ga helpen bij een reparatie van iemand
anders.

CORRECTIE
In de vorige nieuwsbrief stond een
foutje. De ziekenwerkgroep bestaat uit
Thea en Mary. De naam van Mary werd
verkeerd gespeld. Dus nu nog een keer
maar dan goed!
Als u iemand weet die een bezoekje of
kaartje op prijs zou stellen laat het
vooral weten.

