
   Live stream vanuit de hofnar

Ons Dommels plèkske

november 2021

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

 ·Op zondag 17 oktober hadden we een hele
gezellige middag in Ons Dommels Plèkske bij
de eerste live-stream verbinding met de
Hofnar voor een optreden van de UNA.
Toegang was gratis inclusief koffie/thee. In
de pauze een drankje op eigen kosten. In de
toekomst komen er nog 3 voorstellingen die
we via de live-stream bij kunnen wonen: 
zondag 28 nov.  Harmonie de Dommelecho 
 met  Speel muzikanten speel  om   15.00 uur.
 zondag 2 jan.  KGZ de Volharding  met een           
Nieuwjaarsmatinee  om 13.00 uur.
zaterdag 22 jan.  SG Weredi  met de musical
the Adams Family om 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 !

Ons Dommels plèkske

Woensdag 3
november

Zondag 28
november

Hofnar in de wijk:
Dommelecho

        15:00

Aanmelden vooraf is niet meer noodzakelijk.  Elke
woensdag van 10.00 -11.00 uur bent U welkom  voor
een lekker (gratis) kopje koffie of thee. Mocht U willen
helpen in de rol van gastvrouw horen wij dit graag.
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

EenEenEen
sfeerimpressiesfeerimpressiesfeerimpressie

Vrijdag 12
november

Eet & Ontmoet Belleman Café        17:45

mailto:talentenbank@wedommelen.nl


WeDommelen is voornemens om samen met de
Ouderensoos Dommelen een kerstdiner te gaan
serveren op maandag 13 dec. o.a. verzorgt door
onze E&O kok Ruud. Dit zal plaatsvinden in de
Theaterzaal van de Belleman. Nadere informatie
volgt nog.

KERSTDINERGEzocht:

Eet&Ontmoet  dit keer de 2de vrijdag van november 
dat wil zeggen 12 nov. om 17.45 uur. Kosten € 7,50
voor een 3-gangenmenu. 
Aanmelden tijdens het koffie-uurtje of via
eetenontmoet@wedommelen.nl

Is vervoer een probleem laat het even weten via
talentenbank@wedommelen.nl.

De Eet en ontmoet

Mensen die mee willen mozaïeken
Gastvrouw live steam Hofnar op 28
november
Chauffeurs die om tourbeurt iemand op
willen halen voor koffieuur.
Installeren pc en printer voor ODP
Hulp om schaakcomputer aan pc te
koppelen

Gezocht:

www.WeDommelen.nl

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.

Meld u aan voor de nieuwsbrief als u op de hoogte
wil blijven: verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

 

Wijkagent.

We hebben een nieuwe wijkagent in Dommelen
Noord: Andy van der Poest. We zullen hem een keer
uitnodigen om kennis te maken tijdens ons koffie-
uurtje

Content Catering

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

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:

Vervoer spullen VVF
Maken lunches VVF
Gastvrouwen koffieuurtjes
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