NIEUWSBRIEF DOMMELEN
JANUARI 2017
Om mee te beginnen:
EEN GEZOND EN ZORGELOOS NIEUW
JAAR
VOL GELUK, GEZELLIGHEID EN WARME
VRIENDSCHAP MET ELKAAR!

GEVRAAGD
*
*

*
*
*

KOFFIE-UURTJE(S)
Vanaf dit nieuwe jaar is er twee keer
per maand een koffie-uurtje. Elke
eerste en derde woensdag van de
maand in het café van De Belleman
van 10.00 tot 11.00 uur.
Deze maand op 4 en 18 januari.
Anneke en Daniëlle hebben dan nog
vakantie maar Elly zorgt dat het
eerste koffie-uurtje toch door kan
gaan.
Vanaf januari zal er regelmatig een
professional van bijvoorbeeld WMO,
ZuidZorg, Lunetzorg, Cordaad, KBO,
SBV, Valkenhof, Woningbelang, GGzE
aanwezig zijn tijdens het koffie-uurtje
zodat u met vragen bij hen terecht
kunt.
De loketfunctie van de Vraagbaak op
maandagmiddag en woensdagochtend
komt hiermee te vervallen.
Koffie-uurtjes in de volgende maand
woensdag 1 en 15 februari.

*

iemand die wil helpen met
bijles wiskunde niveau 3e jaar
VMBO GT
vervoer voor 2 vaste gasten
naar het koffie-uurtje elke
derde woensdag van de maand
(heen en terug)
boom snoeien
extra gastvrouw bij de koffieuurtjes
iemand die 1 keer per maand
de nieuwsbrief in elkaar wil
zetten
een tennisvriend(in) voor de
dinsdag- en donderdagmorgen
van 9.30 tot 10.30 uur. Zijn we
goed? Nee. De leeftijden zijn
75,79 en 80 jaar

AANGEBODEN
*
*

samen muziek maken
hulp bij administratieve zaken

GEMATCHT
*
*
*

iemand die ondersteunt in
vragen rondom WMO
veranderingen
in 2017 wordt er voorgelezen
groepje vervoer om bij
toerbeurt iemand naar de
kapper te brengen

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
WANDELEN
Op vrijdag 6 januari 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

EET EN ONTMOET
Op vrijdag 20 januari gaan we weer
samen eten in het café van De
Belleman. U wordt verwacht om 18.00
uur zodat we op tijd aan tafel kunnen
gaan.
Aanmelden kan tijdens het koffieuurtje van 4 januari. Liefst vooraf
betalen. Het bedrag voor een 3gangen menu exclusief drankje is
€ 6,= per persoon.
U kunt zich ook aanmelden via
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl
Met vermelding van naam, aantal
personen, telefoonnummer en
mailadres. Inschrijven kan tot 13
januari.
Ook graag uw aandacht voor het
volgende: zonder afmelding wordt er
toch van u verwacht dat u betaalt, dit
in verband met de gemaakte kosten.
Volgende eet en ontmoet 24 februari
en 24 maart 2017.

AGENDA
4 januari
6 januari
18 januari
20 januari

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

