NIEUWSBRIEF DOMMELEN
APRIL 2017
Vanaf 13 april kan er weer gestemd
worden bij de Rabobank Clubkas
Campagne. Ook wijkraad Dommelen
doet mee om zo wat geld in te
zamelen voor bestaande/nieuwe
projecten. Meer informatie op de
website: www.wijkraaddommelen.nl

GEZOCHT
*
*
*

GEMATCHT
*
*
*
*

Vervoer.
Hapjes maken voor de Avond
van Verdraagzaamheid.
Vrijwilliger voor
kinderboerderij “Het Weike”.
2 nieuwe
straatcontactpersonen.

KOFFIE-UURTJES
Koffie-uurtjes iedere eerste en derde
woensdag van de maand van 10.00
tot 11.00 uur in het café van de
Belleman.
Mocht u een hulpvraag hebben of
iemand anders hulp willen bieden
(talent aan willen bieden), dan kunt u
op deze tijdstippen ook terecht.
Anneke of Danielle zal aanwezig zijn.

*

*

Hulp bij het snoeien van een
appelboom.
Iemand die graag klust en af en
toe wat klusjes wil doen in de
Belleman.
Iemand die in pouleverband op
woensdagochtend mensen kan
ophalen en naar de
koffieochtend wil brengen en
na afloop weer naar huis. Of
iemand die als reserve
beschikbaar kan zijn als de
vaste chauffeurs niet kunnen.
Mensen gezocht die incidenteel
willen helpen met
tuinonderhoud voor mensen die
dit zelf niet meer kunnen en/of
wat hulp nodig hebben of het
graag samen willen doen.
Straatcontactpersonen.
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EET EN ONTMOET
De Eet en Ontmoet van 24 maart was
een succes.
De volgende Eet & Ontmoet is op 21
april a.s.
Graag vooraf betalen € 6,- p.p. voor
een 3-gangen maaltijd, excl. drankjes.
Indien u niet tijdig afmeldt bij
verhindering worden de kosten toch
bij u in rekening gebracht.
Waarschijnlijk wordt er in de
maanden mei en juni ook nog Eet &
Ontmoet gehouden.

AGENDA
5 april
19 april
21 april

koffie-uurtje
Café de Belleman
10.00-11.00 uur
koffie-uurtje
Café de Belleman
10.00-11.00 uur
Eet en Ontmoet
Café de Belleman

AANGEBODEN
*

*

Nederlandse gesprekken.
Bijvoorbeeld voor mensen die de
taal nog niet zo goed beheersen
en/of graag wat meer contact
willen.
Mogelijkheid tot moziëktegel
maken die later geplaatst wordt op
een wandelpad in Dommelen.

