
   Activiteiten leerlingen Weredi 3

Ons Dommels plèkske

September 2021

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

 Wat hebben we genoten van de activiteiten die
de leerlingen van Weredi 3 oor ons georganiseerd
hebben. Een high tea, oud hollandse spelletjes,
test je zintuigen, schilderen en bingo. Tot in de
puntjes verzorgd door de leerlingen. Volgend
schooljaar gaan we dit zeker nog eens herhalen.
Dank ook voor de vele aanmeldingen, dit zorgde
ervoor dat de leerlingen zich gewaardeerd
voelden en het nog een keer willen komen doen!
Een geslaagd project!

De koffie uurtjes worden goed bezocht. Daar zijn
we blij mee! Het is nog steeds de bedoeling dat
je je aanmeld bij Daniëlle via telnr. 06.18302236
of via de mail talentenbank@wedommelen.nl
Zelfs in de zomervakantie zijn wij gewoon open
op woensdag van 10.00 -11.00 uur voor een
lekker bakske koffie of thee.
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KOFFIE-UUR weer wekelijks
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Ons Dommels plèkske

Ons Dommels plèkske

Woensdag 1
september

Zaterdag 25
september

Mozaïeken

Burendag: Oud
 Hollandse spelen

13:00 - 16:00

14:00 - 16:00
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Ook dit jaar organiseren we burendag in Ons
Dommels PLèkske. We gaan oud Hollandse
spelletjes doen. Natuurlijk onder het genot van een
hapje en een drankje. Gezellig samen zijn, daar gaat
het om! Komt U ook? Laat het dan even weten:
Daniëlle 06-18302236 of zeg het even bij het
koffieuur. Dit ivm de inkopen.

BURENDAG 25 SEPTEMBER GEzocht:

In Ons Dommels Plekske (ODP) hebben we een ware
boekenkast, eigenlijk zijn het er drie, maar die
horen bij elkaar. Met het project NLDoet hebben we
die kasten in elkaar gezet. 
We hebben zoveel boeken aangeleverd gekregen,
dat drie boekenkasten erg nodig waren. 
De boekenkasten zijn gevuld met de gekregen
boeken. 

Eerst hebben we de naslagwerken, de kookboeken,
de niet-Nederlands boeken en de dubbele boeken
weggedaan naar de winkel van de Kiwanis. 
Daarna hebben we de boeken gesorteerd op
genres: de detectives en thrillers bij elkaar, de
romans en de feel-good-boeken bij elkaar, de
literatuur apart. (Graag hebben we kinderboeken of
sprookjes, etc.)

We hebben nagedacht om een boekenhuisje bij ODP
in te richten. Echter de achterkant van de Belleman
is te afgelegen om controle te houden, daarbij zijn
er meerdere boekenhuisjes in Dommelen te vinden.
Misschien kunnen we afspraken maken om boeken
uit te wisselen.

We nodigen iedereen uit om de boeken te lezen ,
mee te nemen naar huis of te lenen.
Ook nodigen we iedereen uit om boeken te brengen,
want er kunnen nog veel meer boeken bij.

Sjef en Reinie

De Boekenkast

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:

Tuinhulp om heg te snoeien.
Mensen die mee willen mozaïeken voor de
beweegroute en de mozaïek wandelingen
Mensen wiens mozaiektegels op de
Westerhovenseweg en brouwerijplein 
 liggen
Mensen die samen willen koken en eten.

Gezocht:

Organiseren activiteiten in Ons Dommels
Plèkske door leerlingen weredi 3 
Vervoer koffieuur
Deelname interview voor project
kansrijke start
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