NIEUWSBRIEF DOMMELEN
JULI 2017
“AAN DE HAND VAN MOZAïEKTEGELS
WANDELEND DOOR OUD DOMMELEN”
Dommelen is een nieuw initiatief
rijker. Zaterdag 24 juni heeft
wethouder Hetty Tindemans de eerste
mozaïektegel gelegd voor de eerste
lus van de wandeling. Daarvoor zijn
ongeveer 50 tegels gebruikt. De hele
wandeling bestaat uit twee lussen die
samen een 8 vormen en afzonderlijk
te lopen zijn, in totaal zo’n 5,5 km.

GEVRAAGD
*
*
*
*
*

*

hulp bij het snoeien van een
appelboom
samen wandelen met hondje na
breuk in schouder om weer
zekerheid te krijgen
vrijwilligers voor knutselclub
bij kinderboerderij het Weike
kinderboeken voor het
zwerfboekenkastje bij de
IJshoeve
vrijwillig(st)er om op
donderdag van 9.00-10.30 uur
de dieren te verzorgen en
voeren
vrijwilligers voor Doeweek!

AANGEBODEN
*
*
*
Folders zijn (gratis) verkrijgbaar bij
Café De Dommelstroom,
Partycentrum De Bommel, in de hal
van Sport- en Ontmoetingscentrum
De Belleman, cafetaria De Berg en bij
de VVV in Valkenswaard.
Binnenkort hopen we ook de tweede
lus van de wandeling te kunnen
leggen. U leest het op onze website
www.wijkraaddommelen.nl onder het
kopje nieuws.

samen kleien
mozaïekwandeling door oud
Dommelen
ondersteuning bij
financiën/administratie

GEMATCHT
*
*
*
*

hulp bij poetsen voor
oplevering woning
hulp bij tuin op orde maken
voor oplevering woning
vrijwilligerswerk doen op
kinderboerderij
ondersteuning bij schrijven
sollicitatiebrief

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
KORTE BERICHTEN
Het laatste koffie-uurtje voor de
zomervakantie is op woensdag 5 juli
van 10.00 tot 11.00 uur in het café
van De Belleman.
Daarna is het zomervakantie t/m de
maand augustus.
Het eerste koffie-uurtje na de
vakantie is op woensdag 6 september
ook weer van 10.00 tot 11.00 uur. En
daarna woensdag 20 september.

AGENDA
woensdag 5 juli

koffie-uurtje
10.00-11.00
vrijdag 7 juli
wandelen
14.00 uur
VAKANTIE
Vrijdag 4 augustus
wandelen
14.00 uur
vrijdag 1 september
wandelen
14.00 uur
woensdag 6 september koffie-uurtje
10.00-11.00
woensdag 22 september koffie-uurtje
10.00-11.00

Een volgende datum voor Eet &
Ontmoet is nog niet bekend.
Vrijdag 23 juni was weer druk bezet.
Gerard heeft met onze vaste
kookhulpen een heerlijk buffet
klaargemaakt. Dank hiervoor!
In augustus komt er geen nieuwsbrief
uit. De eerste nieuwtjes en data staan
in de nieuwsbrief van september die
eind augustus uitkomt.
Op vrijdag 7 juli gaan we wandelen.
Maar ook op vrijdag 4 augustus gaat
het wandelen gewoon door.
Aanmelden voor de wandeling
vanbree7@gmail.com
Nieuwe telefoonnummers
Anneke 06-81935762
Daniëlle 06-18302236

Allemaal een fijne vakantie toegewenst
van het Accent op ieders Talent-team
Dommelen. Geniet van hopelijk goed
weer en voor degenen die weggaan kom
gezond weer terug.

