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

Vrijdag 1 april
Woensdag 6 april

De bibliotheek biedt nu voor alle leden en niet leden
(jong en oud) een aantal online cursussen voor thuis
aan. Je moet je alleen registreren bij de bibliotheek.
Daarna wordt er een inlog naar je e-mail gestuurd en
kun je online gebruik maken van het cursusaanbod.
https://www.bibliotheekdekempen.nl/speciaal-
voor/beter-worden-in-digitaal.html

Wat was het gezellig tijdens de eerste
knutselmiddag. Samen aan de knutsel,
nieuwe dingen geleerd maar vooral
ook samen gelachen. En we gaan door.
De dromenvangers worden afgemaakt
en je kunt een plantenhanger knopen.
Dankzij Nellie onze vrijwilligster kan
iedereen iets maken.  In verband met
de inkopen is het fijn even aan te
melden en aan te geven wat je wilt
maken. Opgeven  of meer info:
Daniëlle 06-18302236 

Zaterdag 9  april 
Maandag 11 april

Loop gerust even binnen of neem iemand
mee.  Elke woensdag van 10.00 -11.00 uur
bent U welkom  voor een lekker (gratis)
kopje koffie of thee. Voor vragen of meer
info: Daniëlle 06-18302236. We hopen snel
te gaan uitbreiden met een extra koffieuur,
hierover later meer. 

Iedere woensdag   |   10:00 - 11:00   |   Ons Dommels plèkske
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Ons Dommels plèkskeCrea middag
Mozaïeken

13:00 - 16:00

Geheugensteun
Eet en Ontmoet

·Tijdens NLDoet. op za. 12 maart is er een begin gemaakt met
onze beweegroute. Dank aan de vrijwilligers die mee hebben
geholpen 

Knutselen op vrijdagmiddag

Repair cafe
Paasbrunch

Woensdag 20 april
Vrijdag  22 april

10:00 - 14:00

13.30 uur 

Ons Dommels  plèkske
Belleman Café

14.00 - 16.00

18:00 - 20:00

Ons Dommels plèkske
Theaterzaal Belleman

Senior web online beschikbaar



GEzocht:
Deze maand 2x lekker uit eten. Paasbrunch
maandag 11 april in de theaterzaal van de Belleman.
Inkom vanaf 13.30 uur. Start van de brunch 14.00
uur . Opgeven kan nog tot 2 april bij Danielle,
koffieuurtje Accent of ouderensoos. Vergeet niet je
telnr. of mailadres achter te laten…!!!
Daarna weer met onze eet&ontmoet in het
Belleman cafe. Een heerlijk driegangendiner voor 7
euro 50.
Aanmelden is nodig en kan via :
eetenontmoet@wedommelen.nl of bellen naar
Daniëlle 06-18302236.  Inloop vanaf 17.30 uur.

Lekker smullen in goed gezelschap..... Hofnar in de  wijk begint weer.

··Hofnar in de wijk gaat weer van start: 
-Vrijdag 22 april, 20.15uur Jacques van Gerven –
Zottekot
https://www.hofnar.nl/theater/muziektheater/jacq
ues-van-gerven-zottekot-eigen-streek/
-Vrijdag 20 mei, 20.15 uur Slagwerkgroep UNA –
Percussion in Concert: Life!
https://www.hofnar.nl/theater/muziek/slagwerkgr
oep-una-percussion-in-concert-life/
-Dinsdag 5 juli, 20.15 uur 
SG Were Di – The Adams Family
https://www.hofnar.nl/theater/musical/scholenge
meenschap-were-di-the-addams-family/

 

Receptenklapper

·Naar aanleiding van onze geweldige soeproutes en
de vele complimenten over de soep hebben we een
receptenklapper gemaakt vol heerlijke recepten
van Kok Ruud en met leuke wetenswaardigheidjes
over Dommelen.
Wil je nou ook zo'n leuke klapper? Ze zijn te koop
voor 5 euro bij Ons Dommels Plekske. Opbrengst
komt ten goede van de eet en ontmoet club.
 

Helpen bij rechthangen tuinpoort voor
entree scootmobiel
camera terughangen aan gevel (na de storm)
schoonmaken afdak met lange
stok/tuinslang
deelnemers wandelgroep of fietsgroep
Hulp voor afmaken tegels beweegroute
zijkant belleman
installeren en aansluiten pc en printer ODP

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

Training geheugenkracht

Nieuwe datum: woensdag 20 april van 14-16 uur.
Helaas zit deze datum vol, je moest opnieuw
aanmelden dus heb je dit nog niet gedaan en zou
je toch graag deelnemen laat het dan even
weten want we willen nog een extra bijeenkomst
plannen bij voldoende animo. aanmelden bij
Daniëlle op 06-18302236 of via
talentenbank@wedommelen.nl

Workshop goed voorbereid

Nieuwe workshop gegeven door het rode kruis
die je voorbereidt op ·waarin je leert om
veelvoorkomende risico’s in jouw directe
leefomgeving te voorkomen: het belang van een
sociaal netwerk, ICE op je telefoon, kennis van
EHBO en het noodpakket. Duur 1,5 uur. 
Bij voldoende animo plannen we hem in mei.
Dus interesse laat het even weten!
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