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GEZOCHT
*

De special van de vorige keer “EET en
ONTMOET” is zo goed bevallen dat er
besloten is om dit na de
zomervakantie een aantal keren te
herhalen. Er zijn voldoende mensen
die willen helpen en gelukkig ook
enthousiaste deelnemers om weer te
komen eten. In de volgende
nieuwsbrief leest u op welke datum
we starten.

*

*

penningmeester voor het
bestuur van de wijkraad
iemand die af en toe wil
oppassen op huis en katten
tijdens een dagje weg en/of
vakantie
talenten uit de wijk die hun
“kunstwerk” willen laten zien
tijdens de special van de
volgende keer (net voor of na
de zomervakantie). Een
kennismaking met alle
kunstenaars in het
deelnemersbestand

AANGEBODEN
KOFFIE UURTJE
Op woensdag 1 juni drinken we van
10.00 tot 11.00 uur weer samen
koffie in het café van De Belleman. Dit
is de laatste keer voor de
zomervakantie. De volgende keer is
op woensdag 7 september.

WANDELEN

*

*
*

GEMATCHT
*

Vrijdag 3 juni vertrekken Iet en
Martin om 14.00 uur bij de
Dorpspomp op het Martinusplein om
ongeveer een uur te gaan wandelen.
Aanmelden hiervoor is niet nodig.
Info: ietenmartin@onsbrabantnet.nl

schrijftalent uit de wijk leest
graag voor uit eigen werk.
Interesse? Laat het ons weten
en u ontvangt een uitnodiging
voor de volgende keer
hulp bij Nederlandse taal
halen en brengen van boeken
naar de bibliotheek

*
*

advies over een vraag in
verband met elektra
schakelaar vervangen bij een
bewoner
hulp bij het aanleggen van een
kleine tuinborder

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
KIDSCLUB!
Elke maand wordt er een knutsel- en
doemiddag georganiseerd voor alle
Dommelse kinderen van 6 tot 10 jaar.
De Plus supermarkt zorgt voor gratis
knutselspullen en stelt ruimte
beschikbaar. Deze maand is het
thema VADERDAG en gaan de
kinderen op zaterdag 18 juni een
cadeau maken.
Voor deze middagen is men wel op
zoek naar ouders of opa’s en oma’s
om te helpen.
Op woensdag 13 juli is er van 14.00
tot 16.00 uur knutselen bij
Kinderboerderij ’t Weike met als
thema VAKANTIE.

REPAIR CAFE
Zaterdag 11 juni is er het repair café
van 10.00 tot 14.00 uur in 10er
centrum De Belleman aan de
achterzijde van het winkelcentrum.

BELLEMARKT
Zondag 5 juni is er weer een
Bellemarkt van 12.00 tot 18.00 uur
met allerlei kraampjes en optredens
bij het winkelcentrum. Ook de
wijkraad is met een kraam vertegenwoordigd.
Natuurlijk hopen we op prachtig
weer!

VRAAGBAAK
DOMMELEN
Het punt in uw wijk waar u terecht kunt
met al uw vragen over wonen, zorg,
welzijn, werk en inkomen. Durf te
vragen! Kom langs. Openingstijden:
maandag van 16.00 tot 18.00 uur en
woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
In de maand juni zijn, zoals elke week,
onze partners bij toerbeurt aanwezig
samen met een vrijwilliger. Deze maand
ziet het schema er zo uit:
WMO-consulente op 1 juni + 29 juni
GGZE op 6 juni
ZuidZorg op 8 juni
Valkenhof op 13 juni + 27 juni
Cordaad op 15 juni + 22 juni
Lumens op 20 juni

WIJKRAAD
Op de website van de Wijkraad
Dommelen www.wijkraaddommelen.nl
staat een agenda die wekelijks wordt
bijgewerkt.
Ook voor de rubriek “uitzicht van achter
de geraniums” kunt op deze website
terecht.

