
Ons Dommels plèkske

mei 2021

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

BOEKENKAST

Tot nader bericht

We hebben wel wat boeken gekregen, die we
niet zo geschikt vonden voor onze
boekenkast, maar daar kunt u over
meepraten. Bijv. de kook- en wandelboeken
hebben we nu niet willen opnemen, maar
misschien denkt u daar anders over, als u ze
wel wilt lezen.

We willen graag uw mening weten, stuur deze
op naar: info@wedommelen.nl.
U kunt ook laten weten welke boeken u graag
zou willen lezen.
 
Sjef van Dijk,                
 Namens Ons Dommels Plekske.

 In ODP hebben we een boekenrek met allerlei boeken,
die u kunt meenemen om te lezen, thuis of op ODP. 
Maar…..
We hebben zoveel boeken gekregen, dat de boekenkast
te klein is. We zoeken nog minstens twee andere
boekenkasten om onze boeken kwijt te kunnen.
Met meer kasten kunnen we de boeken per genre bij
elkaar zetten: detectives, thrillers, liefdesboeken,
literatuur, naslagwerk………..

Helaas nog steeds géén koffieuurtje bij
Ons Dommels Plèkske. We houden
contact met de gemeente en zij hebben
ons verzekerd dat wij als eerste open
mogen als het veilig genoeg is. Dus “vol
verwachting klopt ons hart”
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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:

mailto:info@wedommelen.nl


Dommelse Soep bij u op de Stoep                                             
Na 29 vrijdagen , te beginnen vanaf april 2020 t/m
april 2021, soep te hebben rondgebracht voor in
totaal ruim 1800 mensen komt er echt een einde
aan deze actie. Wij hebben het met veel plezier
gedaan en hebben vele mensen een hart onder de
riem kunnen steken. Met heel veel dank aan onze
kok Ruud en onze poule van trouwe chauffeurs, die
elke week weer bereid waren om hun rondje te
rijden. Op vrijdag 23 april sloten we dit project af
met een heel trots gevoel! Wat er na de
zomervakantie weer georganiseerd wordt, zullen
we tijdig in ons Dommels Accentje kenbaar maken.

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

Informatie maaltijdvoorziening in Valkenswaard:
Catering Content
info@cateringcontent.nl of via telnr. 040.2040125 

·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

derde soepronde voorbij....

Een tuin wordt voortaan onderhouden
met hulp.

compuiter en printerhulp.
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CONTENT CATERING

VOLG ONZE WEBSITE

RECEPTENKLAPPER NOG STEEDS VERKRIJGBAAR

EEN DOMMELS SOEPJE OP UW STOEP
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