NIEUWSBRIEF DOMMELEN
NOVEMBER 2016

GEZOCHT
*

Daar is ie dan… onze boombank aan
het nieuwe fietspad tussen Lage
Heide en de Kromstraat. Financieel
mogelijk gemaakt door de RABO
Clubkas Campagne en het Oranje
Fonds. Een leuk plekje om naar toe te
wandelen of te fietsen.

KOFFIE-UURTJE
Woensdag 2 november koffie-uurtje
in het café van De Belleman van 10.00
tot 11.00 uur. Dan zijn ook onze
professionele ondersteuners Anneke
en Daniëlle aanwezig voor uw vraag
of aanbod.

WANDELEN
Vertrek vanaf de Dorpspomp op het
Martinusplein op vrijdag 4 november
om 14.00 uur. We lopen ongeveer een
uur, aanmelden hiervoor is niet nodig.
Informatie via
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

bezorgers voor het rondbrengen
van flyers voor de wijkraad
* de kinderboerderij aan de
Hovenierwei zoekt vrijwilligers.
Zie bladzijde 2 voor uitgebreide
informatie
* iemand die elke maand de
nieuwsbrief in elkaar zet
* hulp gevraagd op woensdag 9
november van 13.45 tot 16.00 uur
bij de kinderboerderij aan de
Hovenierwei voor de Kidsclub bij
het maken van lampionnen voor
de lampionoptocht op
zaterdagavond 12 november

AANGEBODEN
*

we hebben erg veel talent dat
wil helpen bij vervoersvragen
* ook is er veel hulp voor het doen
van boodschappen, samen of voor
u aan de hand van uw lijstje
* overweegt u de aanschaf van een
nieuwe auto? Dan is er een
onafhankelijk adviseur die u helpt
bij het maken van een keuze

GEMATCHT
*
*
*
*
*

reparatie lamp
hulp bij tuin onderhoud
vervoersvraag persoon
hulpvraag vervoer naar stort
gastvrouw voor het koffieuurtje

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
EET EN ONTMOET
Wederom een zeer geslaagde Eet en
Ontmoet op vrijdag 30 september.
Onze kok Ruud heeft samen met
Martin en Marleen een heerlijk 3gangen diner geserveerd waar vele
bewoners van hebben genoten. Dit
was het menu:
-pompoensoep met gember en
sinaasappel
-kippendij in romige kerriesaus met
rijst en groetengarnituur
-twee soorten bavarois met een
peertje in chocoladesaus
De eerstvolgende Eet en Ontmoet
staat gepland voor vrijdag 25
november in het café van De
Belleman. U wordt verwacht om 18.00
uur zodat we tijdig aan tafel kunnen
gaan.
Aanmelden tot 16 november bij
Martin
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl
of tijdens het koffie-uurtje op
woensdag 2 november.
Wel graag uw aandacht voor het
volgende: zonder afmelding wordt er
toch van u verwacht dat u betaalt, dit
in verband met de gemaakte kosten.
En noteer vast in uw agenda: vrijdag
27 januari 2017 Eet en Ontmoet. In
december hebben we het te druk met
alle feestdagen dus dan is er geen Eet
en Ontmoet.

KINDERBOERDERIJ
De kinderboerderij aan de Hovenierwei
zoekt vrijwilligers voor het verzorgen
van de dieren, schoonhouden van de
dierenverblijven en het uitvoeren van
allerlei andere voorkomende
werkzaamheden. Ook in het weekend
moeten de dieren verzorgd worden.
Het betreft enkele uren in de ochtend en
hooguit een klein uur in de avond. Ook in
het weekend dus! Het is aan de
vrijwilliger om in overleg ook eventueel
andere uren aanwezig te zijn.
De meeste vrijwilligers werken op een
vaste dag en de zondag wordt in een
rooster door de vrijwilligers en
bestuursleden ingevuld.
Voor meer informatie:
Jan Tillemans, telefoon 06 53772015 of
jmhatillemans@onsbrabantnet.nl of
Arjan Schouten, telefoon 06 53385062 of
ajschouten@onsbrabantnet.nl

