
   NL Doet

Ons Dommels plèkske

 februari 2022

iedere woensdag Koffie-uur 10:00 - 11:00

Woensdag 2
februari

Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.  Elke woensdag van
10.00 -11.00 uur bent U welkom  voor een lekker (gratis)
kopje koffie of thee. Bij binnenkomst scannen we Uw QR
code en een mondkapje dragen is verplicht tot U zit. Voor
vragen of meer info: Daniëlle 06-18302236

Iedere woensdag   |   10:00 - 11:00   |   Ons Dommels plèkske

Vrijdag
11 februari

 Tissen 17.15 en 

18.15 uur bezorgd

r

Naar aanleiding van onze eerdere soeprondes
hebben ze een mooie receptenklapper gemaakt
met tevens leuke wetenswaardigheidjes over
Dommelen. En natuurlijk vol met heerlijke
recepten van Ruud. De receptenklapper is
verkrijgbaar in Ons Dommels  Plèkske voor € 5
en de opbrengst gaat in de pot van eet en
ontmoet en de soeprondes.

Receptenklapper met Ruuds recepten

Opgeven tot woensdag

't Dommels Accentje

AG
EN

DA

Ons Dommels plèkskeMozaïeken 13:00 - 16:00

Laatste  x soep

·Stichting wijkorganisatie Doe mee® met
Dommelen/WeDommelen heeft zich ook dit jaar weer
aangemeld voor NLDoet. Ben je benieuwd naar onze klus
open dan deze link https://www.nldoet.nl/activiteit/een-
beweegroute-tot-stand-te-brengen-voor-jong-en-oud-
mobiel-en-minder-mobiel . Alle hulp is welkom dus laat even
weten als je ergens mee wilt helpen. We gaan aan de slag
voor de nieuwe beweegroute.

Mozaieken voor de wijk

Elke eerst woensdagmiddag van de maand
gaan we mozaïeken voor onze mozaïek routes.
Je hebt geen ervaring nodig en wij zorgen voor
alle spullen. Wel interesse maar gaat de
voorkeur uit naar een avond? Laat het even
weten en we plannen het in bij genoeg
aanmeldingen. Voor vragen of meer info:
Daniëlle 06-18302236 

NL Doet
Zaterdag 
12 maart

12:00 - 16:00 Ons Dommels plèkske

https://www.nldoet.nl/activiteit/een-beweegroute-tot-stand-te-brengen-voor-jong-en-oud-mobiel-en-minder-mobiel


GEzocht:
Vanaf vrijdag 7 januari zijn we weer soep gaan
rondbrengen. Mogelijk  gemaakt door kok Ruud en
zijn team. Een zevental chauffeurs nog 2 weken de
soep rondbrengen tussen 17.15 en 18.15 uur.
Opgeven kan via : eetenontmoet@wedommelen.nl
of bellen naar Daniëlle 06-18302236. 
Vrijdag 11 februari zal de laatste keer zijn. Daarna
hopen we snel weer een eet en ontmoet te kunnen
organiseren.

Soep Stemlokaal

·Ons Dommels Plèkske is wederom uitgekozen als
stemlokaal op 15, 16 en 17 maart. Een mooie manier
om meerdere mensen kennis te laten maken met
onze mooie ontmoetingsruimte en ze zo in de
toekomst “te lokken” naar Ons Dommels Plèkske
We willen het koffieuur dan eenmalig weer in het
Belleman café houden.

 

Accent op ieders Talent

Grote of kleine zaken, elkaar helpen en doen waar je
blij van wordt, daar draait het om. En ondanks
corona deden we wat WEL kan! Dank voor jullie hulp
en jullie vragen!
Wil je er iets meer over weten of heb je een goed
idee, laat het ons weten!
talentenbank@wedommelen.nl
of bel Daniëlle 06-18302236

Mensen die mee willen mozaïeken
Iemand om gezellig mee te kaarten.
iemand om het wandelen mee op te bouwen 

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

matches:

chauffeurs soeproute
chauffeur koffie uur brengen en halen
gasten.

Informatie maaltijdvoorziening in Valkenswaard:
Catering Content
info@cateringcontent.nl of 
via telnr. 040.2040125 

Handige adressen:

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

