NIEUWSBRIEF DOMMELEN
MEI 2016
Woensdag 27 april a.s. is het
Koningsdag. De wijkraad Dommelen
is deze dag vertegenwoordigd op de
Kroonfeesten rond het Martinusplein.
Mensen kunnen terecht voor een
gratis lidmaatschap van de wijkraad,
men kan uitleg krijgen over allerlei
projecten die al lopen. Hopelijk
melden zich ook nieuwe kandidaat
bestuursleden of vrijwilligers aan.
In de vorige nieuwsbrief konden we
melden dat er een WhatssApp groep
was gestart in de Braspenninghof. Nu
is er ook een groep actief rond het
Martinusplein.

GEZOCHT
*
*
*
*
*
*

KOFFIE UURTJE
*
Op woensdag 4 mei kunt u weer
gezellig een kop koffie komen drinken
in het café van De Belleman van 10.00
tot 11.00 uur.

nic@jongerenraadvalkenswaard.nl

AANGEBODEN

WANDELEN
Vrijdag 6 mei is het de eerste vrijdag
van de maand en dus gaan Iet en
Martin weer wandelen om 14.00 uur
vanaf de dorpspomp aan het
Martinusplein. Vooraf aanmelden
hiervoor is niet nodig.
Info ietenmartin@onsbrabantnet.nl

iemand die af en toe wil
oppassen op huis en katten
nog steeds een bridgepartner
voor de woensdagochtend
advies over het ontbreken van
stroom op 1 specifieke
contactdoos
hulp bij het maken van een
kleine tuinborder langs een
schutting
ophalen en thuisbrengen van
de bewoners die naar de
voorleesmiddag willen
vrijwilligers voor de
buitenspeeldag op 8 juni van
13.00 tot 17.00 uur voor
begeleiding bij de spelen en het
verrichten van hand- en
spandiensten
enthousiaste vrijwilligers in de
leeftijd tussen 16 en 26 jaar bij
Tienerdisco Whoopz.
Aanmelden bij Nick van Houts
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voorleesmiddag in
huiskamersfeer op maandag 23
mei van 14.00 tot 15.30 uur.
Aanmelden kan tijdens het
koffie uurtje of via de wijkraad
hulp bij Nederlandse taal
hulp bij boodschappen doen

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
GEMATCHT

REPAIR CAFE
Zoals elke maand is er ook in mei een
repair café. Zaterdag 14 mei van
10.00 tot 14.00 uur in 10er Centrum
De Belleman aan de achterzijde van
het winkelcentrum.

VRAAGBAAK

Het punt in uw wijk waar u terecht
kunt met al uw vragen over wonen,
zorg, welzijn, werk en inkomen. Durf
te vragen!
Openingstijden:
maandagmiddag 16.00 tot 18.00 uur
woensdagochtend 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: De Belleman
Bruninckxdal 2

KIDS CLUB!
Zaterdag 7 mei kunnen alle Dommelse
kinderen van 6 tot 10 jaar gratis
komen knutselen bij de PLUS. Ze gaan
van 11.00 tot 14.00 uur een cadeau
maken voor Moederdag. Vooraf
aanmelden bij de balie in de PLUS.
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vervoersvraag: invallers voor de
vaste chauffeur naar het koffie
uurtje
gezelschap
vervoer naar de kapper
controle en vervanging van de
batterij van een rookmelder

UITZICHT VAN
ACHTER DE
GERANIUMS
Op de website van de wijkraad
www.wijkraaddommelen.nl zijn iedere
maand nog steeds 2 nieuwe afleveringen
te lezen van “uitzicht van achter de
geraniums”. Zeker de moeite waard.

