NIEUWSBRIEF DOMMELEN
MAART 2017
Wij wensen jullie een hele fijne en
gezellige carnaval toe in “ons eige
Brouwersgat”.

AANGEBODEN
*
*
*
*

GEMATCHT
*

Straatcontactpersoon voor
rondom Martinusplein
Sandra van Gerven

Gezelschap
Hulp bij administratie
Boodschappen doen
De mogelijkheid om een eigen
stoeptegel te komen mozaïeken
op woensdagmiddag van 13.3015.30 uur in de crea-ruimte op
de eerste etage in de Belleman.
De tegels worden op een later
moment door Wijkraad
Dommelen geplaatst op een
wandelroute door Dommelen

GEZOCHT
*
*
*
*

*
*
*

Buitenlandse hapjes maken
voor de Avond van
Verdraagzaamheid op 10 maart
in de Hofnar
Tuinmatch
Vervoersmatch
Met behulp van een talent uit
Hoge Akkers is de al lang
openstaande match voor bijles
gelukt

*

Mensen die 4x per jaar iemand
willen helpen met
tuinonderhoud
Mensen die bij toerbeurt samen
met anderen iemand willen
vervoeren
Mensen die hun creativiteit
willen loslaten op een
molzaïektegel die in een later
stadium op een wandelpad een
mooi plaatsje krijgt. Dit in het
kader van NL-Doet.
Mensen die graag
straatcontactpersoon willen
worden (uitleg in vorige
nieuwsbrief)

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
EET EN ONTMOET
De volgende Eet & Ontmoet is op
vrijdag 24 maart. De aanmelding
hiervoor start pas tijdens het
koffieuurtje van 1 maart. Ook al is het
As-woensdag en zijn we misschien
een beetje duf van de carnaval…..het
Bellemancafé is gewoon open.
Graag vooraf betalen € 6,- p.p. voor
een 3-gangen maaltijd, exclusief
drank. Indien u niet tijdig afmeldt bij
verhindering worden de kosten toch
bij u in rekening gebracht.
In de maanden april, mei, juni, juli en
augustus gunnen we onze kok rust.
Het zou zo maar kunnen dat we in
deze maanden toch nog iets kunnen
regelen. Via de Nieuwsbrief wordt u
hiervan op de hoogte gebracht.

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 aanbieden (talent aan
willen bieden), dan kunt u op deze
tijdstippen ook terecht; Anneke of
Daniëlle zal aanwezig zijn.

AGENDA
1 maart
10 maart
15 maart
24 maart

koffie-uurtje
Café de belleman
10-00-11.00 uur
Avond van
Verdraagzaamheid Hofnar
koffie-uurtje
Café de Belleman
10.00–11.00 uur
Eet & Ontmoet
Café de Belleman
18.00 uur

