
   Live stream vanuit de hofnar

Ons Dommels plèkske

 Januari 2022

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

Woensdag 5 januari

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

Zaterdag 
22 januari Live stream

   aanvang 

15.00 uur

Toegang is gratis inclusief koffie/thee. In de pauze een
drankje op eigen kosten.  Nog 1 voorstelling die we via de live-
stream bij kunnen wonen:
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 van 14 tot 16 uur. Aanmelding
is verplicht we hebben plaats voor 15 mensen. Bij
meer aanmeldingen plannen we een nieuwe
bijeenkomst. Aanmelden bij Daniëlle 06-
18302236 . Ook bij vragen of voor meer info.

Geheugensteun in januari    

Ons Dommels plèkske

Geheugensteun
Woensdag 
26 januari

14:00 - 16:00 Ons Dommels plèkske



GEzocht:
Vanaf vrijdag 7 januari gaan we weer soep
rondbrengen gemaakt door kok Ruud en zijn team.
Een zevental chauffeurs zullen komende weken de
soep rondbrengen tussen 17.15 en 18.15 uur.
Opgeven kan via : eetenontmoet@wedommelen.nl
of bellen naar Daniëlle 06-18302236. Het geplande
nieuwjaars-/ kerstdiner zal worden verplaatst naar
Pasen ivm de geldende maatregelen.

Soep Beste wensen voor 2022

Namens iedereen die betrokken is bij 
We Dommelen wensen we jullie een warm en
liefdevol kerstfeest en voor 2022 alle goeds. Met
veel mooie ontmoetingen en hopelijk voor een ieder
een goede gezondheid. Een jaar vol mooie
verbindingen. Van  mooie 
bestaande en nieuwe 
activiteiten in ons Dommelen. 
En dat we het samen doen, 
dat wat WEL kan!

 

Accent op ieders Talent

Met trots delen we de cijfers van afgelopen jaar met
jullie. We hebben 87 matches mogen maken.
Inmiddels zijn er 215 mensen ingeschreven in onze
talentenbank. 
Grote of kleine zaken, elkaar helpen en doen waar je
blij van wordt, daar draait het om. En ondanks
corona deden we wat WEL kan! Dank voor jullie hulp
en jullie vragen!

Mensen die mee willen mozaïeken
Chauffeurs die om toerbeurt iemand op
willen halen voor koffieuur.

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

matches:

bladeren opruimen uit voortuin. 

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

