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Koffie-uurtjes wel anders  
We doen nog steeds dat wat wel kan! 
We zijn open maar we moeten ons nog 
steeds aan de richtlijnen houden met 1,5 
meter afstand en desinfecterende gel.  
 
Op dit moment draaien we 1 koffie-uur op 
onze gebruikelijke tijd. Iedere week van 
10:00 tot 11:00 uur.  

Voor ons is het ook erg prettig als u zich van 
tevoren aanmeldt. U kunt zich aanmelden bij 
Natalie via een app, telefoontje of e-mail (tel 
06-14872397- E-mail: 
talentenbank@wedommelen.nl). 

 

Vraag: 

Is er interesse in meer informatie over het 
maken van een noodplan 

Stel je eens voor, er breekt brand uit in je 
huis en je hebt maar één minuut de tijd om 
spullen bijeen te rapen die je denkt nodig te 
hebben. Grote kans dat je belangrijke zaken 
vergeet, of dat je zo snel niet denkt aan 
informatie als telefoonnummers of gegevens 
van je nutsvoorzieningen of verzekeringen. 

In een persoonlijk noodplan bewaar je al deze 
informatie overzichtelijk in één document.   

Op onderstaande link van het Rode Kruis kunt 
u meer informatie vinden betreffende een 
noodplan. Mocht u hier meer over willen 
weten laat het ons weten, dan kunnen we hier 
een workshop voor organiseren. 

https://www.rodekruis.nl/campagnes/maak-
een-persoonlijk-noodplan/  

 

 

 
 

Terugblik: 

Sylvia Hoosemans van de gemeente op het 
koffie-uur over de aanpassingen in 
Dommelen door de nieuwe N69 

Op 22 september was Sylvia Hoosemans op de 
koffie om vragen te beantwoorden en meer 
informatie te geven over hoe Dommelen er 
straks gaat uitzien. Ze vertelde dat er een hele 
hoop maatregelen worden genomen om 
sluipverkeer te voorkomen. Zo wordt de 
Bergstraat, Dommelseweg, Norbertusdreef en 
de Brouwerijdreef in de toekomst 30km-
wegen. Om het volledige plan van de 
aanpassingen in Dommelen te bekijken kunt u 
naar de site:  

https://www.dommelenzuid-inbeeld.nl/  
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Aan leden van de Rabobank: 

Breng je stem uit bij Rabo ClubSupport 
Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club 
een financiële ondersteuning ontvangt. Ook 
WeDommelen (Stichting Doe Mee(r) met 
Dommelen) doet dit jaar weer mee met de 
Rabo ClubSupport. Ons doel is de verdere 
inrichting van “Ons Dommels Plèkske” en 
aanschaf van materialen voor het ontwikkelen 
van activiteiten. U kunt op ons stemmen via 
onderstaande link vanaf 05 oktober t/m 29 
oktober. Klik op onderstaande link: 

WeDommelen Clubsupport 

 

 

 

Ons Dommels Plèkske : 
We gaan toch voorzichtig weer wat 
activiteiten opstarten. 
 

Mozaieken 
WO. 14 oktober      |   11:30 – 13:30 ( na koffieuur) 

MA. 2 november    |   19:00 – 21:00 

 
Voor de Corona-uitbraak was er een klein 
groepje aan het mozaïeken, waarvan de tegels 
nog in de kast liggen. Maar ook als u nog niet 

eerder meegedaan hebt bent u van harte welkom.  

U kunt zich aanmelden bij Daniëlle via een app, 
telefoontje of e-mail (tel 06-18302236-  E-mail: 
talentenbank@wedommelen.nl). 

Ook voor ideeën voor nieuwe activiteiten kunt u 
bij ons terecht en gaan we proberen tot uitvoering 
te brengen. 
 

 

 

Gezocht:  

- Iemand die een voortuintje kan bijhouden 

- Iemand die een vijver eenmalig kan schoonmaken 

 

Match:  

- We hebben iemand gevonden die de papieren 

nieuwsbrieven mee rondbrengt. 

- Iemand die stageplek zocht voor een 

maatjesproject hebben we gekoppeld aan een 

wijkbewoner  

- 2 wijkbewoners hebben we aan elkaar gekoppeld 

voor gezelschap 

 

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

talentenbank@wedommelen.nl 
 

 

 

 

Accent op Ieders Talent 
is elke woensdag van 

10:00-11:00 uur 
aanwezig in Ons 

Dommels Plèkske 
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