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

november 2022

Koffie-uur

Dinsdag 1, 15 en  
29 november .

Ook deze maand een gezellig avondje muziek.
18-11 UNA Night of the proms 20.15 uur
Inloop vanaf 19.45 uur (wellicht te combineren met onze
eet en ontmoet, kunt U meteen doorwandelen)

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

Woensdag 2 
november

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 bent welkom op beide dagen. Voor vragen of meer
info: Daniëlle 06-18302236. 

Op woensdag 25 november zal Elly Aarts
Mantelzorgmakelaar vrijblijvend iets komen vertellen
over haar werkzaamheden.

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

Mozaïeken 13:00 - 16:00

Eet en ontmoet

Life streams

     Crea middag

Vrijdag 18 
november

13:00 - 16:00

        Belleman caféinloop vanaf

 17.30 uur

Ons Dommels plèkske

Vrijdag 18 
november

Life stream
Hofnar in de wijk

Wandeling 
Langs beweegroute

Dinsdag 15 november
Dinsdag 29 november

9.30 uur Ons Dommels plèkske
Dagopvang Stokerwei

Ons Dommels plèkske20.15 uur

Eet en ontmoet
Op 18 november is er  weer eet&ontmoet. 
 Voor 9 euro per persoon kunt U genieten van een heerlijk
3 gangen menu.
Opgeven via eetenontmoet@wedommelen.nl of via
Daniëlle 06-18302236. (spreek naam,tel nr in en
aamelding eet en ontmoet. Ik bel U als het niet meer kan,
plaats voor 50 personen) Vanaf 17.30 uur bent U welkom.



Beweegroute, kom ontdek het mee.

Website

Samenwerkingen in Ons Dommels Plekske

GEzocht:

Beweegroute mee opbouwen/ stenen
verleggen, paaltjes in de grond zetten. in het
plantsoen
Uitleg kneepjes van het huishouden voor
man (62) die alleenstaand is geworden.
chauffeurs om mensen op te halen/thuis te
brengen  voor het koffieuur.
Kleding voor Oekraine (tot 19 nov inleveren)

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

tuinhulp
eenmalig chauffeur koffieuur
te voet ophalen koffieuur
kledinginzameling voor Oekraine

.

Gematcht:

Zoals we al eerder hebben verteld is er al enige tijd hard
gewerkt aan een beweegroute rond de
Belleman/Stokerwei. Bedoeld voor iedere inwoner, zowel
goed als slecht ter been. Voor jong en oud.
Graag nemen we jullie mee op ontdekking langs de leuke
verschillende beweegopdrachten. 
Samen met studenten van de afdeling sport van de
gemeente wandelen we langs de route. We vertrekken
de eerste keer vanuit ons Dommels plekske en drinken
koffie bij de dagopvang Stokerwei. En de tweede dinsdag
doen we het omgekeerd. 
Meteen een leuk moment om eens een kijkje te nemen
bij de spreekwoordelijke buren.
We vertrekken om 9.30 uur. Komt U gezellig met ons
mee?

Op onze website staat de meest recente nieuwtjes.
Ook bv over werkzaamheden in Uw wijk of mbt de
wegopbrekingen in Dommelen Zuid. Neem daarom met
regelmaat een kijkje, we houden U graag op de hoogte. 
U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief mbt
DommelenZuid:
verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

Langzaam maar zeker beginnen er steeds meer
groepen gebruik te maken van ons Dommels Plekske,
fijn want zo kunnen we er ook echt zijn voor iedereen
uit Dommelen.
Sinds enige tijd werken we samen met de Stichting
Samen tegen Kanker. Zij houden hun
lotgenotencontactavonden bij ons. Soms gewoon
gezellig bijpraten en soms met sprekers van
organisaties die passend zijn.
En fijn dat we nu ook de samenwerking zijn aangegaan
met Stichting Nooit Voorbij. Een landelijke stichting
voor gezinnen die te maken hebben (gehad) met een
overleden kindje. 

Ook zij zullen bijeenkomsten organiseren voor kinderen en
ouders. Informeel, met de nadruk op samenzijn.  Fijn in de
regio.
We zijn trots op deze samenwerking en hopen zo een
aantal nieuwe gasten te mogen ontmoeten. We zijn er
immers voor iedereen.

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

