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werkzaamheden naar Dommelen toe
en hebben er heel veel zin in om
samen met het team de talentenbank
meer bekendheid te gaan geven en
het aantal talenten te gaan
uitbreiden.
We volgen Lieneke graag op en
bedanken haar voor haar inzet en het
maken van de start met dit geweldige
programma.
We hopen de komende periode velen
van u te mogen ontmoeten.

WIJKRAAD 10 JAAR
Wij zijn Anneke Duits en Daniëlle van
Rens. Sinds september ondersteunen
wij het team van Accent op ieders
Talent. Wij zijn beiden werkzaam voor
Lunet zorg. Anneke in de ambulante
zorg (thuisbegeleiding) en Daniëlle in
de 24 uurs zorg.
We zijn in Geenhoven begonnen vanaf
de start van AoiT en kennen het
programma dus heel goed. In
Geenhoven was Daniëlle actief als
voorzitter en Anneke als bestuurslid
binnen de wijkcommissie. Vanuit die
functies zijn we ook als kartrekkers
bij het programma betrokken
geweest. Inmiddels zijn de
bestuurlijke functies neergelegd
omdat we beiden uit de wijk verhuisd
zijn. Anneke naar Dommelen en
Daniëlle naar Hoge Akkers. In
Geenhoven zijn we nog steeds actief
in de ondersteuning van het team dat
in die wijk het programma AoiT
draait. Toch was er nog ruimte in
onze agenda’s en staan we open voor
een nieuwe uitdaging. Wij zijn erg blij
met de uitbreiding van onze

De Wijkraad Dommelen bestaat 10
jaar. Wij willen dit samen met u
vieren op zaterdag 15 oktober a.s. in
Ontmoetingscentrum De Belleman
van 14.00 tot 17.00 uur. Verschillende
Dommelse muziekgezelschappen
zullen hun medewerking verlenen.
Voor de kinderen is er Whoopz
kinderdisco, Minions en een springkussen. U wordt verwelkomd met een
drankje en hapjes en voor de
kinderen is er limonade.

GEZOCHT
*
*
*

iemand die wil helpen met
bijles wiskunde niveau 3e jaar
VMBO GT
iemand die een keer met een
aanhanger naar de stort wil
rijden
iemand die op vrijdag naar de
kapper wil rijden, eventueel
meerdere chauffeurs zodat
men om de beurt kan rijden

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
GEMATCHT
*
*

hulp bij zoektocht naar
huisvesting
hulp bij tuinonderhoud

WANDELEN
Wijkraad Dommelen heeft, dankzij de
Rabo Clubkas Campagne en het
Oranje Fonds, symbolisch een
boombankje aangeboden tijdens de
burendag Lage Heide op zaterdag 24
september. Een boomkunstenaar gaat
de boombank maken en deze wordt
geplaatst aan het begin van het
nieuwe fietspad aan het Broek (Lage
Heide). We hopen dat dit gerealiseerd
kan worden op zaterdag 15 oktober
en dat er heel veel Dommelse mensen
nog lang van kunnen genieten.

Vrijdag 7 oktober, de eerste vrijdag van
de maand, gaan Iet en Martin weer graag
met u wandelen. Vertrek vanaf de
dorpspomp op het Martinusplein om
14.00 uur. Info via
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

VRAAGBAAK

KOFFIE-UURTJE
Woensdag 5 oktober is er weer het
maandelijkse koffie-uurtje in De
Belleman van 10.00 tot 11.00 uur.
Hopelijk is het weer zo gezellig druk
als afgelopen keer. We bleven maar
stoelen en tafels aanschuiven. En ook
steeds meer nieuwe gezichten. Dat is
de opzet van dit koffie-uurtje.

Het punt in uw wijk waar u terecht kunt
met al uw vragen over wonen, zorg,
welzijn, werk en inkomen. Durf te vragen
en kom langs! Openingstijden:
maandagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
en woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00
uur in De Belleman

