
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

’t Dommels Accentje 
April 2020 

  "Opkikkertje" 

Als het in je linker neusgat 
jeukt en kriebelt, en zelfs prikt 
Als je rechter-pijp niks doorlaat 
Omdat het zwaar is aangedikt 
 
Als je niets meer doet dan niezen 
Bovendien nog extra kucht 
En dan heel diep ademhaalt 
Voor - slechts even - extra lucht 
 
Als jouw tissues zijn verdwenen 
Die je in de kliko doet 
Want ze zeggen dat je telkens 
Steeds je neus goed snuiten moet 
 
Als je alle huisremedies 
Vruchteloos hebt geprobeerd 
Zonder resultaat geloofd hebt 
Wat jouw dokter heeft beweerd 
 
Wees dan blij met "slechts verkoudheid!" 
Laat het geen corona zijn 
Want dan word je opgesloten 
En er is geen medicijn. 

 

P.A.N. Demie 

Ons Dommels Soepje 

Omdat Eet en ontmoet niet door kan gaan heeft 
Ruud, de kok, bedacht om iedere vrijdag soep te 
maken en deze wordt volledig gratis bij u 
thuisbezorgd (dus ook geen bezorgkosten).  

 

Wanneer: iedere vrijdag van 10 april t/m   

      29 mei tussen 17:00 en 18:00  

      thuisbezorgd 

 

Opgeven: eetenontmoet@wedommelen.nl 

Iedere week moet u zich opnieuw    
aanmelden om ook ruimte te geven aan 
andere gegadigden. Geef ook aan of het 
om 1 of 2 koppen gaat.  

 

VERGEET NIET OM UW ADRESGEGEVENS IN DE E-
MAIL TE VERMELDEN 

       

Bedankje Marjo Nederlof 

 Langs deze weg willen wij Marjo  

hartelijk danken voor het jarenlang 

in elkaar zetten van ’t Dommels Accentje. 

WhatsApp beeldbellen: 

Een simpele en korte instructie om uw familie en vrienden niet alleen te spreken maar 
ook te kunnen zien:  

mailto:eetenontmoet@wedommelen.nl


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berenjacht 
ook in Dommelen kunnen de kinderen 
op Berenjacht......... 
 
Let hierbij natuurlijk wel op de 
maatregelen vanuit het RIVM, niet met 
z’n allen tegelijk gaan lopen, maar spreid 
het wandelen door de wijk aub ....! 
 
Meer info: Artikel 
Kaart met alle beren in Valkenswaard   

 

 

                  
 

Koffie-uurtje – NL-doet – Kennen 
& gekend worden – Repaircafé – 
Alzheimercafé – wandelen:  

Alle activiteiten gaan voorlopig niet door. 
Zodra we meer weten wanneer alles 
weer mag opstarten laten we u dat 
uiteraard weten!  

         

 

Wat wij op dit moment doen:  

Wij zijn druk bezig achter de schermen. Zoals 
het kaartje in de e-mail al aangeeft zijn we er 
voor u. Geen vraag of gesprek is ons vreemd. 
Wij zijn er voor u om u de juiste weg te wijzen, 
problemen op te lossen en u te ondersteunen 
in deze rare tijden.  Mocht u verlegen zitten 
om boeken, kunt u geen boodschappen doen, 
zoekt u iets om thuis te kunnen doen, zit u 
met digitale problemen zoals niet weten hoe u 
videobelt, laat het ons weten. Ook als u uw 
verhaal even kwijt wil zijn wij er.  

 

Als u hulp wilt bieden in welke vorm dan ook, 
vertel het ons. Ook als u een leuk initiatief 
hebt wat in deze nieuwsbrief geplaatst kan 
worden. Zo is het voor ons gemakkelijker om 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen.  

 

 
 

Heeft U opmerkingen of wilt U ons iets 
laten weten? Dat kan via: 

talentenbank@wedommelen.nl 
 

 

 

 

https://www.hln.be/nina/fit-gezond/daarom-staan-er-hier-en-daar-knuffelberen-voor-het-raam~a20a0cd0/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=51.361466204378736%2C5.4336062814527395&z=17&fbclid=IwAR24DDafA1CJVk_QicJZ8ACDDWpI1SpoYRAtA9I1d5oh9qSQQHntyBeHqv8&mid=1T7f4gmHuvT2NgHZBasbmgOCDyDVX0vzq
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=51.361466204378736%2C5.4336062814527395&z=17&fbclid=IwAR24DDafA1CJVk_QicJZ8ACDDWpI1SpoYRAtA9I1d5oh9qSQQHntyBeHqv8&mid=1T7f4gmHuvT2NgHZBasbmgOCDyDVX0vzq
mailto:talentenbank@wedommelen.nl
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