
Ons Dommels plèkske
iedere woensdag
en iedere vrijdag 10:00 - 11:00

Helaas deze maand geen life stream. We hebben
afgelopen maand genoten van UNA Night of the
proms. 
26 januari zal er de Elvis Memory te bekijken en te
beluisteren zijn.
Inloop vanaf 19.45 uur Aanvang 20.15 uur.

Laat U wel even weten of U komt?
Entree gratis, consumpties (via de Belleman, contant
afrekenen na afloop voorstelling).
Bij vragen : Daniëlle 06-18302236.

Loop gerust even binnen of neem iemand mee.  Vanaf
nu elke woensdag en elke vrijdag van 10.00 -11.00 uur
bent U welkom  voor een lekker (gratis) kopje koffie of
thee. 
U mag ook op beide dagen komen. Voor vragen of
meer info: Daniëlle 06-18302236. 

Koffieuren  10:00 - 11:00   |   Ons Dommels plèkske

In deze feestmaand geen
gewone eet en ontmoet 
maar een heus kerstdiner
 in samenwerking met de
 ouderensoos.
Op maandag 19 december
kunt U in de Theaterzaal van de Belleman vanaf 15.00 uur
aanschuiven voor een overheerlijk 4 gangen diner. (inloop
vanaf 14.30 uur)
De vrijwilligers van Eet en ontmoet zullen dit met veel
plezier voor jullie voorbereiden.
Tijdens het diner verzorgt deze club samen met de
vrijwilligers van de ouderensoos dat het jullie aan niks zal
ontbreken.
Opgeven via de ouderensoos elke maandagmiddag in het
café van de Belleman of via Daniëlle 06-18302236. 
De kosten zijn 15 euro per persoon inclusief wijn.
U dient wel vooraf te betalen (mag tijdens de koffie uren
of andere activiteiten in Ons Dommels Plekske).
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Buitengewoon treedt voor ons op Extra priklocatie

Informatie  in Ons Dommels Plekske

GEzocht:

Iemand die het bankje bij de Stokerwei wil
schoonmaken en van groen ontdoen.
chauffeurs om mensen op te halen/thuis te
brengen  voor het koffieuur.

Gezocht:

talentenbank@wedommelen.nl

Daniëlle: 06 18302236

w ww.wedommelen.nl

Bij  geen gehoor graag een voicemail  bericht
inspreken dan bel len wij  u z.s.m. terug of
stuur een appje. Voor informatie of vragen
naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem
dan contact op met Daniël le 

CONTACTGEGEVENS TALENTENBANK

eenmalig chauffeur koffieuur
kledinginzameling voor Oekraine
Ondersteuning hulp zoeken 

Gematcht:

Op woensdag 21 december komt "Buitengewoon" hun
kerstvoorstelling aan ons laten zien tijdens het koffie
uur. Duurt 15/20 minuten dus ook nog tijd genoeg om
lekker van de koffie te genieten en even bij te kletsen.
Maar in deze speciale feestmaand willen we U deze
bijzondere voorstelling toch niet onthouden.
Geheel in kerstsfeer natuurlijk. 

Vanaf 30 november is er in de Belleman de mogelijkheid je
zonder afspraak door de GGD te laten vaccineren met een
herhaalprik tegen corona als U dit wilt.
Op woensdag 7 en 21 december kunt U van 9 tot 15.45 uur
terecht en op woensdag 14 december van 9 tot 12.30 uur.

Goed om te weten: een afspraak maken is NIET nodig,
neem een geldig ID bewijs mee. U komt in aanmerking als
U de basisserie prikken heeft afgerond en als U laatste
vaccinatie of -besmetting langer dan 3 maanden geleden
is Een mondkapje dragen is wel verplicht in de priklocatie.

Wat fijn om te zien dat deze samenwerkingen steeds meer
mensen naar ons Dommels Plekske brengen. 
Afgelopen maand mochten we de dames van Alzheimer
Nederland ontvangen die ons een training geheugensteun
gaven. 
Ze hebben ook een bijeenkomst die in het teken staat van
dementie. Bij voldoende interesse zullen we die in 2023
inplannen (geef Daniëlle dan even een seintje).
En nog net in November kwam Elly de
mantelzorgmakelaar vertellen wat haar baan inhoudt en
hoe ze eventueel kan helpen als je voor iemand anders
klaarstaat elke dag.
Heb je deze dames gemist en wil je toch iets weten? Geef
Daniëlle een seintje en ze zorgt dat de info alsnog jullie
kant op komt.

Website

Kijkt U voor meer informatie over Dommelen ook eens op
onze website: www.wedommelen.nl
Hier kunt U de laatste nieuwtjes vinden .

http://wedommelen.nl/
http://www.wedommelen.nl/

