
Ons Dommels plèkskeiedere woensdag 10:00 - 11:00

 augustus 2022

Koffie-uur

Dinsdag 9 aug.

Tijdens de zomer zijn we gewoon open en hopen we
velen van jullie te verwelkomen. Zoals hierboven
aangegeven willen we onze koffieochtenden uitbreiden
en horen we graag jullie voorkeur voor een dag en/of
tijd. 
Rondom Burendag doen we mee met een creatieve
middag (op 24 september).
En we gaan hard aan de slag om de beweegroute klaar
te maken voor gebruik. 

Ook willen we op 11 oktober nogmaals de lezing mbt
vergeetachtigheid organiseren vanuit geheugenkracht. 

Tot slot start Ilse in september als stagiaire bij ons, zij
gaat vooral rondom jongeren iets opzetten in ODP.

Bij vragen of ideeën horen we het graag: 
Daniëlle 06-18302236.

Woensdag 3 aug

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. 
Vanaf half september willen we een 2e koffie uur houden, graag horen we of de voorkeur uitgaat naar de
dinsdag of vrijdag. Voor vragen of meer info: Daniëlle 06-18302236. 
Tijdens de creatieve middagen bent U trouwens ook welkom voor een spelletje of een kopje koffie. 

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

't Dommels Accentje

AG
EN

DA

Ons Dommels plèkske

Mozaieken 13:00 - 16:00

Eet en ontmoet

Komende periode:

     Crea middag

Vrijdag 21 oktober

13:00 - 16:00

        Belleman caféinloop vanaf

 17.30 uur

Ons Dommels plèksk

Eet en ontmoet

We moeten nog even geduld hebben want onze Kok en
zijn team van vrijwilligers genieten nog even van hun
welverdiende vakantie. Maar vanaf 21   oktober is er
weer maandelijks een eet&ontmoet. 
Helaas is alles duurder geworden en is ook onze prijs
gestegen. Voor 9 euro per persoon kunt U genieten van
een heerlijk 3 gangen menu.
Opgeven via eetenontmoet@wedommelen.nl of via
Daniëlle 06-18302236.

Maar nog even geduld dus.



GEzocht:
De werkzaamheden lopen voorspoedig en inmiddels
is al een groot gedeelte van de weg aangelegd. Tot
de bouwvak werkt de aannemer aan het gedeelte in
de bocht tussen Duithof en Munthof. De kruisingen
Daalderhof, Reaalhof en Kroonhof zijn toegankelijk
voor bestemmingsverkeer.

 Na de bouwvak, op 29 augustus start de aannemer
bij de kruising met het Munthof. De weg wordt
opengebroken tot de rotonde Tienendreef-
Damianusdreef. De kruising Keersopperweg –
Helenadal blijft tijdelijk toegankelijk voor aanvoer
van materialen naar de bouw op het voormalige
squash terrein. Wij vragen de aannemer om extra
aandacht van de chauffeurs tijdens deze
omleidingsroute.

 De laatste fase van het werk aan de Brouwerijdreef
is de rotonde bij de Tienendreef. Het fietspad wordt
verder van de rijbaan gelegd, waardoor fietsers
beter zichtbaar zijn voor automobilisten op de
rotonde. Om dit goed en veilig uit te voeren zal de
rotonde één weekend afgesloten worden voor
verkeer. Het is nog niet precies duidelijk wanneer
dit zal zijn. Houd de berichten hiervoor in de gaten. 
 

Tuintjesproject met cordaad welzijnwerkzaamheden brouwerijdreef

schoonmaken afdak met lange
stok/tuinslang
mensen die tegels voor de beweegroute
willen spuiten.

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

Zoals we al een tijd merken is er veel geregeld om
langer thuis te kunnen wonen. echter voor de
tuinliefhebber blijft dit wel lastig. Na vele oproepen en
een grotere vraag dan waar we aan kunnen voldoen
hebben we nu de samenwerking gezocht met Cordaad
en de gemeente. Daaruit is het tuintjesproject
ontstaan. Voor 2, 50 per half uur (max 2 uur, dus 10
euro) kun je 2x per jaar hulp inroepen via deze weg,
De eerste matches op deze manier zijn al gemaakt en
de hoogste nood verholpen.
Kunt U dit ook gebruiken of wilt U bij iemand in de tuin
een handje helpen? Laat het ons weten.

Vakantie

Ook voor ons staat de vakantie voor de deur. Er zal
daarom in september geen accentje komen.
Daniëlle gaat van 13 augustus tot 5 september met
vakantie en daarom  moeten vragen even wachten tot
na 5 september.
Dringende zaken? Zeg het  tijdens de koffie uren.

Gematcht:

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

