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De eet-special was een groot succes.
De tafels waren gezellig gedekt en er
was zelfs een tafelschikking om de
verbinding tussen bewoners nog meer
tot zijn recht te laten komen.
In totaal hebben we met 33 mensen
gegeten van een overheerlijk menu,
samengesteld door onze 3 super
Accent op ieders Talent koks. Kok
nummer 3, Marleen, staat helaas niet
op de foto.

GEZOCHT
*

*
*
*

*

vrouwelijke chauffeur voor 12
april voor een rit naar
Eindhoven en terug. Heen rond
12.15 uur en terug 14.00 uur
bridgepartner voor de
woensdagmiddag
verkeersbrigadiers voor de
basisschool
reserve-chauffeur voor het
ophalen van 2 dames die graag
naar het koffie-uurtje gaan
(grote auto i.v.m. beenruimte)
begeleiders bij de activiteiten
van de Kidsclub! Graag opgeven
bij de balie van de Plus Korner
of via
kidsclubdommelen@gmail.com

AANGEBODEN
Tja… en wat hebben jullie gemist?
Romige witlofsoep
Varkensgebraad met bospaddestoelen
roomsaus
Warme groenten met een aardappelgerecht, pasta en een salade
Chocolademousse
We gaan dit zeker in de toekomst nog
eens herhalen. Er is dus een
herkansing voor degenen die deze
ronde gemist hebben.

*
*

boodschappen doen of vervoer
om boodschappen te doen
kleine klusjes in huis doen

GEMATCHT
*
*
*

kooktalenten bij elkaar
gebracht en 33 eters die
daarvan genoten hebben
rookmelder gecontroleerd en
vervangen
in de Braspenninghof is men
gestart met een whats app
groep. Meer informatie via
Ben de Klerck
ben@wijkraaddommelen.nl

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
RABO CLUBKAS
CAMPAGNE
De wijkraad heeft het programma
Accent op ieders Talent aangemeld bij
de Rabo Clubkas Campagne.
Tijdens de campagneperiode mogen
leden van de bank hun stem
uitbrengen op de vereniging(en) die
zij een warm hart toedragen. Deze
stemmen zijn geld waard. De waarde
van een stem wordt achteraf bepaald.
Meer stemmen betekent meer geld!
Om op Accent op ieders Talent te
kunnen stemmen moet je
1. een rekening hebben bij de Rabo
2. lid zijn van de Rabobank, dan
ontvang je een stemkaart.

AGENDA APRIL 2016
Woensdag 6 april KOFFIE-UURTJE
10.00 tot 11.00 uur in het café van De
Belleman. Iedereen is weer welkom om
een kopje koffie te komen drinken.
Vrijdag 8 april
WANDELEN
Vertrek 14.00 uur bij de dorpspomp op
het Martinusplein. Informatie via
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

Zaterdag 9 april
REPAIR CAFE
10.00 tot 14.00 uur in het 10-er centrum
De Belleman aan de achterzijde van het
winkelcentrum

Je kunt je stem uitbrengen van
13 t/m 30 april

VRAAGBAAK

Het punt in uw wijk waar u terecht
kunt met al uw vragen over wonen,
zorg, welzijn, werk en inkomen.
Maandagmiddag 16.00 tot 18.00 uur
en woensdagochtend 10.00 tot 12.00
uur.

Woensdag 20 april KIDSCLUB!
14.00 tot 16.00 uur in de Plus
Supermarkt.
Thema: Koningsdag. De deelnemers gaan
pannenkoeken bakken en kroontjes
maken. Aanmelden bij de balie van de
Plus of via e-mail
kidsclubdommelen@gmail.com

