
Ons Dommels plèkske

juni 2021

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

   NL Doet op 29 mei 

 Mede door corona kan NL Doet geen doorgang vinden 
zoals we gewend zijn. Toch hebben we een alternatief
bedacht. We willen graag in Ons Dommels Plekske voor
onderhoud aan de slag.
Een schilderij ophangsysteem  en een boekenkast zijn
aangeschaft en moeten gemonteerd worden. 
En voor een nog te ontwikkelen beweegroute hebben we
mozaïektegels nodig die uiteindelijk een twister spel gaan
vormen.
Natuurlijk kunnen het ophangen van het schilderij
systeem en het monteren van de kast binnen, de ruimte is
immers groot genoeg om voldoende afstand te houden. 
Voor het mozaïeken willen we uitwijken naar buiten op het
parkeerterrein. We kunnen hier voldoende afstand
houden. En we werken met een tijdsvak: 12-14 of 14-16.

Tot nader bericht

Helaas nog steeds géén koffieuurtje bij
Ons Dommels Plèkske. We houden
contact met de gemeente. We hopen
deze maand nog te kunnen laten weten
wanneer we starten. Daarover komt dan
een aparte mail en/of kunt U ons
informatiebord bekijken. 
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KOFFIE-UUR GAAT TOT NADER ORDER NIET DOOR

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

Opgeven is wel vereist. 

Opgeven kan via info@wedommelen.nl of via de site van NL Doet.

Trots zijn we op de resultaten die we
afgelopen jaar samen met jullie hebben 
mogen bereiken. Graag delen we
deze dan ook hier.
We hopen komend jaar weer veel
mooie matches te mogen begeleiden
en veel ontmoetingen te kunnen
realiseren. Dank jullie wel
allemaal voor jullie inzet!



De receptenklapper is nog steeds verkrijgbaar bij
de Plus Supermarkt op vertoon van voor € 50 bij
elkaar gespaarde kassabonnen en een bijdrage van
€ 5,-.

·LET OP: Er zijn weer mensen actief die bellen met
de meest aannemelijke smoesjes ! Rabo/ING/AMRO
bellen NOOIT om te vragen naar gegevens, ook niet
als ze beweren dat “U spreekt met de fraudedesk
van… “ Blijf alert en trap er niet in !

·Kijk ook regelmatig op onze website voor de laatste
nieuwtjes in Dommelen over van alles en nog wat;
ook zetten we er de op Dommelen betrekking
hebbende berichten van de gemeente op.
Regelmatig verwijzen we naar wegafsluitingen ivm
de aanleg van de nieuwe West Parallel; denk straks
aan de veranderingen en wegopbrekingen in
Dommelen Zuid. Dus mis niets over Dommelen en
open onze website:
www.wedommelen.nl 

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: Nep-telefoontjes, wees alert!

VOLG ONZE WEBSITE

RECEPTENKLAPPER NOG STEEDS VERKRIJGBAAR

GEzocht:

Iemand die een gordijnrails en
de rails van lamellen opnieuw
kan bevestigen aan het plafond.
Tuinhulpen die een tuintje in het
voor- en najaar even op orde
willen maken
Gezelschap en samen rikken, een
keer samen eten of iets dergelijks
voor een alleenstaande man.
iemand die "accentje" in elkaar wil
zetten nadat wij kopij aanleveren.

 

Gezocht:

Tuinhulp voor een tuintje.
Hulp met de printer

 

http://www.wedommelen.nl/
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