NIEUWSBRIEF DOMMELEN
JUNI 2017
*

Het mozaïeken van de
stoeptegels vordert gestaag.
We gaan proberen ergens in
juni de wandelroute uit te
zetten.

*

Nieuwe telefoonnummers:
Danielle: 06 18302236
Anneke: 06 81935762

*

Nieuw in Dommelen: Buurtzorg.
Bij het laatste koffie-uurtje zijn
er 2 dames van buurtzorg,
verpleging en verzorging
thuis, langs geweest .
Voor meer informatie:
06 53643579

*

Hergebruik van zorg- en
hulpmiddelen. Meer informatie
is te verkrijgen bij V.Spaan
06 47006259 of
Victor.spaan41@gmail.com

GEZOCHT
*
*
*
*

Hulp bij het snoeien van
appelboom.
Vrijwilliger gevraagd voor het
draaien van knutselclub bij
kinderboerderij ’t Weike.
Kinderboeken voor
kinderboekenzwerfstation bij
de IJshoeve
Straatcontactpersonen

AANGEBODEN
*
*
*
*

Ondersteuning bij
administratie.
Gezelschap/spelletje doen.
Incidentele boodschappen hulp.
Gesprekken om Nederlandse
taal beter te leren beheersen.

GEMATCHT
*
*
*
*

Oefenen Nederlandse taal.
Hulp bij voorbereiding
verhuizing.
Introductie van iemand bij de
bloemencorso voor nieuwe
contacten.
Vrijwilliger voor verzorging van
de dieren bij kinderboerderij “t
Weike.

EET EN ONTMOET
De laatste E&O staat gepland voor
vrijdag 23 juni. Opgeven vanaf 7 juni
tijdens koffie-uurtje Accent.

NIEUWSBRIEF DOMMELEN
WANDELEN
Vanaf vrijdag 2 juni verandert er het
een en ander bij het wandelen op
vrijdag. De wandeling start voortaan
om 13.30 uur en we vertrekken op
een verzamelplaats bij een
natuurgebied in de omgeving.
Vandaaruit lopen we ongeveer
anderhalf uur in een gematigd tempo
(tussen 4 en 5 kilometer per uur).
Na afloop drinken we iets in een
horecagelegenheid in de omgeving
van de startplaats. Het is belangrijk je
van tevoren aan te melden zodat we
verzekerd zijn van elkaars
gezelschap.
Plaats van vertrek hoor je van
tevoren via email.
Als je vervoersproblemen hebt horen
we het graag. Dan kunnen we
misschien carpoolen.
De wandeling staat voortaan open
voor iedereen die mee wil. Dus ook
niet-Dommelnaren. Zegt het voort!!
Aanmelden en info:
vanbree7@gmail.com

KOFFIE-UURTJES
Koffie-uurtjes iedere eerste en derde
woensdag van de maand van 10.0011.00 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 ook op deze
tijdstippen terecht. Anneke of Danielle
zal aanwezig zijn (laatste keer 5 juli).

AGENDA
2 juni:
7 juni:
10 juni:
21 juni:
23 juni:
5 juli:
Nnb

wandeling
koffie-uurtje
Café de Belleman
repaircafé (laatste voor de
zomervakantie)
koffie-uurtje
Café de Belleman
eet en ontmoet
Café de Belleman 18.00 uur
koffie-uurtje
Café de Belleman
opening
stoeptegelwandelroute

