NIEUWSBRIEF DOMMELEN
OKTOBER 2018
* Special Kennen & Gekend worden
vindt plaats op zaterdag 6 oktober
van 14.30 – 16.30 uur bij
kinderboerderij ’t Weike en staat in
het kader van Dierendag.

.

* Computer als gezondheidshulp

Op dinsdag 9 oktober organiseert
Bibliotheek de Kempen samen met
GGD Brabant Zuid-Oost deze
bijeenkomst.
U kunt oefenen op aanwezige laptops
maar uiteraard kunt u ook uw eigen
tablet of i-pad meenemen.

Wist u dat:
* Onze jongste deelnemer van Accent
pas 10 jaar oud is en de oudste 90
jaar.
* Er een inwoner is die heel graag in
contact wil komen met mensen die
informatie en/of foto’s hebben van
het vroegere gezinsoord aan de
Leenderweg en daar mogelijk de
heer Bolder hebben gekend/
ontmoet.

* Op dinsdag 9 oktober organiseert
Bibliotheek De Kempen samen met
GGD Brabant Zuid-Oost een
bijeenkomst over “computer als
gezondheidshulp”

Waar: Bibliotheek Valkenswaard,
Hofnar 12.
Wanneer: dinsdag 9 oktober van
10.00-12.00 uur.
De bijeenkomst is gratis en
toegankelijk voor leden en niet-leden
van Bibliotheek de Kempen.
Graag opgeven via:
y.dejong@bibliotheekdekempen.nl
of: tel. 085-7733287.
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Vervoer koffieochtend
Sportmaatje zwembad
Werkgroeplid kidsclub ’t Weike
Vervoer kapper
Nakijken verlichting
Gastvrouw special Kennen en
Gekend worden
Doorverwijzing stichting met je
hart.

GEZOCHT

AANGEBODEN
Boodschapje doen

*

AGENDA
3 okt:

10.00-11.00 uur koffie-uurtje
Accent Bellemancafé

6 okt: special Kennen en Gekend worden
van 14.30-16.30 uur bij
kinderboerderij ‘t Weike
13 okt: 10.00-14.00 uur Repair Café
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Hulp bij snoeien bamboeperkje
in achtertuin
Vervoer af en toe naar
fysiotherapeut
Maatje om te gaan kienen elke
2e dinsdag van de maand bij de
Bommel
Liefhebber van
Egerländermuziek/klassieke
muziek en/of koren, die samen
dit wil beluisteren
Vrijwilligers voor draaien
technieklokaal bij Basisschool
de Schepelwijen

17 okt: 10.00-11.00 uur koffie-uurtje
Accent Bellemancafé
30 okt: Alzheimercafé: “Dementie en
Mantelzorg”.
Dommelstroom van 19.30-21.00
uur
2 nov: Eet en Ontmoet. Aanmelden via
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl

