
  Life stream Musical Weredi: Addams Family

Ons Dommels plèkske

 juli 2022

iedere woensdag
met op 20 juli

Koffie-uur
Optreden Buitengewoon

10:00 - 11:00

Dinsdag 12 + 26 juli
Dinsdag 5 juli

Tijdens de zomer zijn we gewoon open en hopen we
velen van jullie te verwelkomen.
Na de zomer willen we onze koffieochtenden
uitbreiden en horen we graag jullie voorkeur voor een
dag en/of tijd. Tijdens de huidige koffie uren wordt de
vrijdagmorgen genoemd. Maar alles is nog
bespreekbaar. Ook willen we na de zomer periode op
een dinsdagmiddag nogmaals de lezing mbt
vergeetachtigheid organiseren vanuit
geheugenkracht. 
De exacte datum volgt zo snel mogelijk.
Bij vragen of ideeën horen we het graag: 
Daniëlle 06-18302236.

Woensdag 6 juli

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. Tijdens de
creatieve middagen bent U ook welkom voor een spelletje of een kopje koffie. 

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

Mozaieken
Kubb spel weredi

13:00 - 16:00

14:00 - 16:00

wandeling weike
Kienen weredi

Komende periode:

     Crea middag
live stream musical

Donderdag  7 juli
Woensdag  13 juli

13:00 - 16:00

19.30 uur 

        Ons Dommels  plèkske
start Ons Dommels plèkske

13.00 - 16.00

14:00 - 16:00

Ons Dommels plèkske
Ons Dommels plèkske

Hofnar Lifestream op Dinsdag 5 juli 
Zowel griezelig als grappig: een nieuw verhaal met de
bekende figuren in de hoofdrol: de gepassioneerde Gomez
en zijn geliefde Morticia. Natuurlijk kunnen hun duistere
kinderen Wednesday en Pugsley niet ontbreken. Wednesday
is verloofd met een ‘gewone’ jongen en deelt dat alleen met
haar vader, die nog nooit iets geheim heeft gehouden voor
Morticia. Tijdens een etentje met beide families komen alle
geheimen op tafel te liggen, waardoor alle relaties zwaar op
de proef gesteld worden.

The Addams Family is een jubileum: het is de tiende grote
musical die SG Were Di in Theater De Hofnar op de planken
brengt.
Inloop vanaf 19.30 uur. Graag 
aanmelden aub.

Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

High Tea weredi
Muziekbingo 

14:00- 16:00

14:00- 16:00
Ons Dommels plèkske



GEzocht:

Na de activiteiten van de tweedejaars afgelopen
maand komen er nu maar liefst 5 activiteiten door
eerstejaars. 
We beginnen met  een Kubb activiteit, daarna een
wandeling naar de kinderboerderij.
De week erna een middagje Kienen (let op deze is
nieuw! Dus nog genoeg plaats), een high tea (nog
slechts 3 plaatsen over) en een muziekbingo.
Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteiten.
We hopen dat U zich met velen aanmeldt aangezien
de kinderen hier veel tijd in hebben gestoken en het
fijn is als we ze kunnen belonen met een goede
opkomst.
De exacte data en tijden staan bovenin deze
nieuwsbrief.
Aanmelden is wel nodig en kan via : het koffieuur of  
bellen naar Daniëlle 06-18302236.  Inspreken
voicemail is voldoende mocht U geen gehoor
krijgen.

Weredi 3 leerlingen organiseren weer voor ons: Rabo Clubactie

schoonmaken afdak met lange
stok/tuinslang
fietsen met een oudere dame die een beetje
vergeetachtig wordt en moeilijk nieuwe
contacten legt.

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

Gematcht:

hulp met computer
vervoer naar koffieochtenden

Ook dit jaar doen we weer mee:
Ons doel:
We hebben nu 2 keer per maand in "Ons Dommels
Plekske" een creatieve middag waar ontmoeten
centraal staat. Deze activiteit willen we uitbreiden met
vrijwilligers uit de wijk die we ondersteunen om
anderen actief te maken. En met leuke materialen om
te kunnen uitbreiden.
Dus we hopen op Uw stem!
Vorig jaar:
Een beweegroute uitzetten voor jong en oud rondom
winkelcentrum de Belleman in Dommelen om
bewoners in contact met elkaar te laten komen en
meer te laten bewegen op een creatieve manier.
21 stemmen dus ons Doel is behaald. Grote dank
hiervoor!

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

