NIEUWSBRIEF DOMMELEN
MAART 2016
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor
de eet-special op dinsdag 15 maart.
Tot nu toe hebben meer dan 20
mensen zich opgegeven. Inschrijven
kan tot 9 maart. De kosten zijn 5 euro
per persoon en de drankjes zijn voor
eigen rekening. Aanmelden kan door
te bellen naar nummer 06-46884320
of via de mail
AoiT@wijkraaddommelen.nl

WEBSITE WIJKRAAD
Rond de 1ste en de 16de van iedere
maand een nieuwe “uitzicht van
achter de geraniums” op de website
van de wijkraad Dommelen.
Ook op de website
www.ouderensoosbelleman.nl staan
allerlei activiteiten vermeld. De
moeite waard om ook eens te
bekijken.

Nog een leuk bericht is dat Accent op
ieders Talent start met een pilot
whatsapp groep in de
Braspenninghof. De eerste reacties
van bewoners zijn positief. Volgende
keer leest u meer hierover.

KOFFIE UURTJE
Het koffie uurtje voor de maand
maart is op woensdag 2 maart van
10.00 tot 11.00 uur in het café van de
Belleman.
Tijdens het koffie uurtje kunt u zich
ook nog opgeven voor de eet-special.

WANDELEN
Hopelijk is het vrijdag 4 maart beter
weer en gaan weer veel mensen mee
wandelen. Vertrek om 14.00 uur bij
de Dorpspomp op het Martinusplein.
Informatie via
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

GEZOCHT
*Hulp bij de Kidsclub!
Zie het artikel op de tweede pagina
van deze nieuwsbrief voor meer
informatie.
*Bewoners die een bezoek van de
ziekengroep op prijs stellen.
*Bewoners die af en toe een klusje
willen doen.

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
VRAAGBAAK
DOMMELEN

AGENDA MAART 2016
Woensdag 2 maart KOFFIE UURTJE
10.00 tot 11.00 uur in het café van de
Belleman
Vrijdag 4 maart WANDELEN
Vertrek 14.00 uur bij de Dorpspomp aan
het Martinusplein

Het punt in uw wijk waar u terecht
kunt met al uw vragen over wonen,
welzijn, werk en inkomen. Durf te
vragen! Kom langs. Openingstijden:
maandagmiddag van 16.00 tot 18.00
uur en woensdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur.

KIDSCLUB !
De wijkraad Dommelen,
kinderboerderij “Het Weike” en Plus
Korner starten weer met de Kidsclub!
Elke maand wordt er een knutsel- en
doemiddag georganiseerd. Alle
Dommelse kinderen van 6 tot 10 jaar
mogen hier gratis aan mee doen.
Wel even aanmelden via het
inschrijfformulier op school. Men start
met een groep van 25 kinderen.
Voor deze middagen is men op zoek
naar ouders, opa’s/oma’s of andere
vrijwilligers die mee willen helpen.
Bent u geïnteresseerd meldt u dan
aan bij de balie van de Plus
supermarkt.

Zaterdag 12 maart REPAIRCAFé
10.00 tot 14.00 uur in 10er centrum de
Belleman aan de achterzijde van het
winkelcentrum
Dinsdag 15 maart EET SPECIAL
18.30 tot 20.30 uur in het café van de
Belleman. Kosten voldoen bij
binnenkomst
Zaterdag 26 maart KIDSCLUB!
11.00 tot 14.00 uur in de Plus
Supermarkt. Onderwerp Pasen, dus de
kinderen gaan paasdecoraties maken.

