
   Live stream vanuit de hofnar

Ons Dommels plèkske

december 2021

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

Woensdag 1
december

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

't Dommels Accentje
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Iedere woensdag   |   10:00 - 11:00   |   Ons Dommels plèkske

Ons Dommels plèkskeMozaïeken 13:00 - 16:00

Maandag 13
december

Kerstdiner 
ism de soos Belleman Theater

        17:45

Toegang is gratis inclusief koffie/thee. In de pauze een
drankje op eigen kosten. In de toekomst komen er nog 2
voorstellingen die we via de live-stream bij kunnen wonen:
zondag  2 jan. KGZ de Volharding  Nieuwjaarsmatinee 13.00 u
zaterdag 22 jan. SG Weredi :   Musical the Adams Family  
                              15.00 uur
Ons Dommels Plèkske is open een half uur voor aanvang van
de voostelling.
Aanmelden via koffie-uurtje of telefonisch bij Danielle 06 18
30 22 36 of via de mail talentenbank@wedommelen.nl 
QR-code en identificatie noodzakelijk !

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 

In samenwerking met de ouderensoos zullen we
in januari een bijeenkomst houden met
medewerking van  Geheugensteun. Hoe werkt je
geheugen, wat kun je doen tegen
vergeetachtigheid en nog meer leuke
wetenswaardigheden.  Geplande datum is de 
 26e. In de middag. Aanmelding is verplicht we
hebben plaats voor 15 mensen. Bij meer
aanmeldingen plannen we een nieuwe
bijeenkomst. Voor vragen of meer info: Daniëlle
06-18302236 

Geheugensteun in januari    



GEzocht:
Het kerstdiner op maandag 13 dec. gaat helaas niet
door wegens de toenemende besmettingen. We
gaan een nieuwe datum prikken in 2022 en hopen
er dan alsnog een leuke, lekkere, gezellige middag
van te maken voor iedereen. 
Mocht U op de nieuwe datum niet aanwezig kunnen
zijn zullen we bijdrage natuurlijk terugbetalen. 

Kerstdiner

Mensen die mee willen mozaïeken
Chauffeurs die om tourbeurt iemand op
willen halen voor koffieuur.
Installeren pc en printer voor ODP
Iemand die bladeren uit een tuintje wil
opvegen.

Gezocht:

www.WeDommelen.nl

Kijk ook regelmatig op onze website voor de laatste
nieuwtjes in Dommelen over   van alles en nog wat;
ook zetten we er de op Dommelen betrekking
hebbende berichten van de gemeente op.
Regelmatig verwijzen we naar wegafsluitingen ivm
de aanleg van de nieuwe West Parallel; denk straks
aan de veranderingen en wegopbrekingen in
Dommelen Zuid. Dus mis niets over Dommelen en
open onze website.

Meld u aan voor de nieuwsbrief als u op de hoogte
wil blijven: verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

 

Wijkagent.

·Correctie de nieuwe wijkagent in Dommelen Noord
is Jac Bax. En niet Andy vd Poest zoals vermeld in
onze vorige Accentje. Op woe. 17 nov. heeft Jac
tijdens het koffieuurtje met ons kennis gemaakt. Hij
wil heel graag lezingen geven omtrent allerlei
zaken. Ook geeft hij aan graag te horen als er zaken
spelen. Dat mag via 0900-8844 of als het niet
meteen hoeft via zijn mail: jac.bax@politie.nl

Content Catering

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

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:
kastje afbreken en naar stort brengen.
Vervoer koffieochtend.
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