’t Dommels Accentje
NOVEMBER 2018
* Naamswijziging nieuwsbrief
Zoals u kunt zien hebben we onze
nieuwsbrief omgedoopt tot
’t Dommels Accentje’ . Dit omdat er
verwarring bleek te zijn ontstaan met
onze Nieuwsbrief van de Stichting
Doe mee® met Dommelen (werden
n.l. beiden Nieuwsbrief genoemd).

* Special Kennen & Gekend worden
heeft plaatsgevonden op zaterdag 6
oktober van 14.30-16.30 uur bij
kinderboerderij ’t Weike en was erg
gezellig en geslaagd. We hadden
natuurlijk nog steeds supermooi
weer. Nadra had een lekkere cake
gebakken en Anita heerlijke
gehaktballetjes. Maar vooral het
elkaar ontmoeten en gezellig kletsen
stond voorop. Met ruim 25 bezoekers
was het een goed bezocht evenement.
Blij zijn we u te kunnen melden dat
we hier maar liefst 4 matches hebben
kunnen verwezenlijken en we zelfs
nieuwe gezichten hebben mogen
leren kennen. Een zeer geslaagde
middag dus.

.

Wist u dat:
*
Stichting Doe mee® met
Dommelen, voorheen Wijkraad
Dommelen, binnenkort een
nieuwe naam en logo krijgt?
*
Het Bellemancafé 1x per maand
omgedoopt wordt als eetcafé?
*
En dat de kosten voor het eten
€ 10,- bedragen?
*
Dat er weer gemozaïekt kan
worden voor onze wandeling
door Dommelen; opgeven via
info@wijkraaddommelen.nl met
vermelding van de door u
gewenste dagdelen en evt.
dagen van de week

’t Dommels Accentje
GEMATCHT
*
*
*
*
*
*

Vervoer naar special in ’t Weike
Reparatie lamp
Gastvrouw special
Hapjes maken voor de special
Broek korter maken
hulp bij maken nieuwsbrief bij
vakantie huidige maker

AGENDA
2 nov: Eet en Ontmoet. Aanmelden via
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl
7 nov: 10.00-11.00 uur koffie-uurtje
Accent Bellemancafé
10 nov: 10.00-14.00 uur Repair Café
21 nov: 10.00-11.00 uur koffie-uurtje
Accent Bellemancafé

AANGEBODEN

27 nov: Alzheimercafé: “Dementie en
Ondersteuning thuis”.
Dommelstroom van 19.30-21.00
uur
7 dec: Eet en Ontmoet. Aanmelden via
eetenontmoet@wijkraaddommelen.nl

*
*

Boodschap doen.
Incidenteel vervoer

GEZOCHT
*
*
*

Tuinhulp
Gezelschap
Woonkamer samen texen

elke 1ste vrijdag van de maand:
wandelen met start en vertrek in
een natuurgebied in de omgeving
start: 13.30 uur
duur: 1½ uur
graag aanmelden van te voren en
event. info bij:
vanbree7@gmail.com
carpoolen mogelijk

