NIEUWSBRIEF DOMMELEN
FEBRUARI 2016
GEZOCHT
*bewoners die bezoek van de
ziekengroep op prijs stellen
*bewoners die af en toe een klusje
willen doen

KOFFIE-UURTJE
Zoals iedere maand ook in februari de
eerste woensdag van de maand koffie
drinken in het Bellemancafé. Op 3
februari van 10.00 tot 11.00 uur.

AANGEBODEN
*vervoer
*gezelschap
*hulp bij administratie

WANDELEN
De groep wandelaars wordt groter en
groter! Echt een succes dus deze
wandelgroep op de eerste vrijdag van
iedere maand. Vertrek om 14.00 uur
bij
de
Dorpspomp
op
het
Martinusplein. Aanmelden is niet
nodig.
Inlichtingen:
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

VRAAGBAAK
“Vraagbaak Dommelen” open voor
iedereen die een vraag heeft over
wonen, zorg en welzijn. De openingstijden zijn: maandag van 16.00-18.00
uur en woensdag van 10.00-12.00 uur
in de Belleman.

GEMATCHT
Hulp bij verhuizing naar een zorgwoning door maar liefst 4
wijkbewoners, die tussen Kerstmis en
Nieuwjaar hielpen bij het inpakken
van de spullen.

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
De eerste special van 2016 is een feit:
op zondag 3 januari was er een
Nieuwjaarsreceptie. Deze werd door
deelnemers aan Accent op ieders
Talent goed bezocht. Dat de receptie
ook toegankelijk was voor alle
inwoners van Dommelen was helaas
niet echt duidelijk. Onze excuses
hiervoor.

EET SPECIAL
Dinsdag 15 maart gaan we samen
eten met alle deelnemende talenten.
De eigen bijdrage is 5 euro en de
drankjes zijn voor eigen rekening.
Aanmelden kan door te bellen (0646884320),
te
mailen
naar
AoiT@wijkraaddommelen.nl of aan te
melden tijdens het koffie-uurtje van
februari.
Graag
vermelden
naam/adres/telefoonnummer/email/aantal personen. Er is plaats
voor 50 personen. Dus wees er snel
bij. Uiterste aanmelddatum 1 maart!

AGENDA FEBRUARI
WOENSDAG 3 FEBRUARI
Koffie-uurtje in Bellemancafé van 10.00
tot 11.00 uur
VRIJDAG 5 FEBRUARI
Wandelen om 14.00 uur vanaf de
Dorpspomp op het Martinusplein
ZATERDAG 13 FEBRUARI
Repair-café van 10.00 tot 14.00 uur in
10-er centrum De Belleman (achterzijde
van het winkelcentrum)
ZATERDAG 6 T/M DINSDAG 9 FEBRUARI
Carnaval

ZIEKENWERKGROEP
We willen u nogmaals attenderen op
onze ziekenwerkgroep. Een aantal
bewoners heeft aangegeven iets te
willen doen voor de zieken in de wijk.
Een kaartje sturen of, indien gewenst,
een bezoek brengen. Zij willen
natuurlijk wel op de hoogte worden
gehouden van de zieken. Laat het ons
weten
via
onderstaand
telefoonnummer of e-mail adres.

UITZICHT VAN ACHTER
DE GERANIUMS
Graag vragen wij ook weer eens uw
aandacht voor de column “Uitzicht van
achter de geraniums”. Kijk hiervoor op
de website van de Wijkraad Dommelen
(zie hieronder).

