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GEZOCHT
*

Accent op ieders Talent zoekt
straatcontactpersonen
Een straatcontactpersoon is het
aanspreekpunt voor een straat of
buurt. Zij zijn de oren en ogen van de
straat of buurt.
Wat zou een straatcontactpersoon
kunnen betekenen voor zijn/haar
straat?
1. Langsgaan bij nieuwe bewoners in
de straat om hen te informeren
over het programma van Accent en
deze eventueel in te schrijven.
2. Indien de eigen straat nog niet
gelopen is door Accent, dan
hieraan deelnemen, zodat de
straatcontactpersoon al een gezicht
heeft.
3. Tegelijkertijd afgeven van een
welkomstpakketje.
4. Eventuele vragen, signalen en
zieken doorgeven.
5. Meedenken over de invulling van
eventuele “kennen en gekend
worden” bijeenkomsten.
6. Deelnemen aan een bijeenkomst
met alle straatcontactpersonen
voor een evaluatie.
7. Maar vooral ook doen waar je blij
van wordt…..!!!

*

We zijn blij met iedere aanmelding.

*
*

iemand die SAMEN met een
hulpvrager enkele keren per
jaar in de tuin wil werken om
het geheel netjes te houden.
Vooral ook de gezelligheid van
het samen doen en ondertussen
een praatje maken zijn
belangrijke ingrediënten voor
deze match.
we zijn nog steeds op zoek
naar iemand die bijles
wiskunde kan geven aan een
scholiere op VMBO niveau.
Kunt u het niet zelf maar weet
u iemand die dat misschien
leuk zou vinden om te doen?
Alle tips zijn welkom.

AANGEBODEN
*
*
*
*

boodschappen doen
eten koken
gezelschap
hulp bij administratie

GEMATCHT
vervoersvraag
iemand die de nieuwsbrief wil
maken

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
EET EN ONTMOET
Op 20 januari hebben we weer met
veel mensen genoten van een heerlijk
3-gangen menu van onze chef-kok
Ruud. Hij maakte voor ons: een
romige witlofsoep, American hachee
met een lauwwarme compote van
peer en appel en als dessert kregen
we een chocolademousse met cake,
advocaat en slagroom.
De volgende eet en ontmoet is op
vrijdag 24 februari. Opgeven kan
tijdens het koffie-uurtje of via
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl
Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar voor deze datum.
Graag vooraf betalen € 6,= per
persoon voor een 3-gangen maaltijd
exclusief drank. Indien u niet tijdig
afmeldt bij verhindering worden de
kosten toch bij u in rekening
gebracht.
Op vrijdag 24 februari staan we aan
de vooravond van carnaval, dus als u
dit leuk vindt, mag u verkleed komen.
Vanaf 18.00 uur is de theaterzaal van
De Belleman open en uiterlijk 18.30
uur gaan we eten.
De eet en ontmoet van maart is op
vrijdag 24 maart. De aanmelding
hiervoor start pas tijdens het koffieuurtje van 1 maart. Het café van De
Belleman is aswoensdag 1 maart
gewoon geopend!

KOFFIE-UURTJES
Koffie-uurtjes elke eerste en derde
woensdag van de maand van 10.00 tot
11.00 uur in het café van De Belleman.
Tijdens de koffieochtend zijn ook de
professionals van AoiT aanwezig.
Daniëlle en/of Anneke gaan graag met u
in gesprek over vraag en aanbod voor de
talentenbank.

WANDELEN
eN
Op vrijdag 3 februari kunt u weer mee
gaan wandelen.
Vertrek vanaf de Dorpspomp op het
Martinusplein om 14.00 uur. We lopen
ongeveer een uur, aanmelden hiervoor is
niet nodig. Informatie via
ietenmartin@onsbrabantnet.nl

AGENDA
1 februari

koffie-uurtje
café De Belleman
10.00-11.00 uur
3 februari
wandelen
vanaf de Dorpspomp
14.00 uur
15 februari koffie-uurtje
café De Belleman
10.00-11.00 uur
24 februari eet en ontmoet
café De Belleman
18.00 uur

