
  Life stream UNA

Ons Dommels plèkske

 mei 2022

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

Vrijdag 13 en 27 mei

We hebben besloten om de week te gaan knutselen
samen . Er zijn al hele mooie dingen gemaakt en er zijn
nog ideeën genoeg, Er zijn nieuwe dingen geleerd
maar vooral ook samen gelachen. Dankzij Nellie onze
vrijwilligster kan iedereen iets maken. En gewoon een
kopje koffie drinken mag ook natuurlijk. In verband
met de inkopen is het fijn even aan te melden en aan
te geven wat je wilt maken. Opgeven  of meer info:
Daniëlle 06-18302236 

Zaterdag  7 mei
Vrijdag 20 mei

Loop gerust even binnen of neem iemand
mee.  Elke woensdag van 10.00 -11.00 uur
bent U welkom  voor een lekker (gratis)
kopje koffie of thee. Voor vragen of meer
info: Daniëlle 06-18302236. Tijdens de
creatieve middagen bent U ook welkom
voor een spelletje of een kopje koffie. 

Iedere woensdag   |   10:00 - 11:00   |   Ons Dommels plèkske
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Ons Dommels plèkskeCrea middag 13:00 - 16:00

Goed voorbereid
Eet en Ontmoet

Knutselen op vrijdagmiddag

Repair cafe
live stream UNA

Dinsdag  24 mei
Vrijdag 20 mei

10:00 - 14:00

19.30 uur 

Ons Dommels  plèkske
Belleman Café

10.30 - 12.00

18:00 - 20:00

Ons Dommels plèkske
Ons Dommels plèkske

3e ·Hofnar Lifestream op vrijdag 20 mei UNA: “Percussion in
concert Life “ inloop vanaf 19.30 uur. Graag aanmelden aub.
Vorige editie was het heel gezellig, met maar liefst 24
bezoekers zeer geslaagd.

Valkenswaardse jeugdvoorstellingen in de Buurthuizen
Wat: live gespeelde kindervoorstelling voor kinderen van 3
tot circa 6 jaar.
 In Ons Dommels Plèkske zal op woensdag 29 juni Clown
Archibald optreden. De voorstelling start om 15.30 uur en is
rond 16.15/16.30 uur afgelopen.
Clown Archibald, wie kent hem niet? De bekendste clown van
Valkenswaard en omstreken. Archibald zingt, balanceert,
goochelt en maakt muziek. Hierbij heeft hij hulp
van alle kinderen nodig.



GEzocht:
Vrijdag 20 mei is weer de laatste
 eet en ontmoet voor voorlopig. 
Daarna gaat onze kok op 
een welverdiende vakantie. 
Maar we gaan nog 1 keer 
smullen met z'n allen. 
In het Belleman cafe. 
Een heerlijk driegangendiner voor 7 euro 50.
Aanmelden is nodig en kan via :
eetenontmoet@wedommelen.nl of bellen naar
Daniëlle 06-18302236.  Inloop vanaf 17.30 uur.

Lekker smullen in goed gezelschap..... Hondenspeelweides

Er zijn bij ons vragen binnengekomen omtrent het
realiseren van hondenspeelweiden in Dommelen;
een plek waar honden kunnen spelen en mensen
elkaar kunnen ontmoeten ; dit om de sociale
cohesie in uw buurt te verhogen . 
Dit past goed in de beleidsvisie van de gemeente,
maar helaas heeft het college van burgemeester en
wethouders hier geen middelen voor gereserveerd.
Zij vonden, naar aanleiding van de pilot aan de
Warande, dat buurtbewoners zelf het idee uit
zouden moeten werken in een ontwerp en daarin
aangeven wat ze precies willen. De gemeente zou
dan kijken of dat op die plek gerealiseerd zou
kunnen worden en zou proberen te faciliteren waar
nodig. Zo probeerden ze zelfwerkzaamheid te
stimuleren zodat het niet allemaal vanuit de
gemeente zelf komt.
Is er een werkgroep geformeerd die een uitgewerkt
idee heeft over zo’n hondenspeelweide , laat ons
dat dan weten via info@wedommelen.nl Dan
kunnen wij samen met u contact opnemen met de
gemeente.

schoonmaken afdak met lange
stok/tuinslang
deelnemers wandelgroep of fietsgroep
maatje om samen te sporten in
Valkenswaard

Gezocht:

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

Workshop goed voorbereid

Dinsdag 24 mei Nieuwe workshop  “vallen/vitaliteit” 
 gegeven door het rode kruis die je voorbereidt op
waarin je leert om veel voorkomende risico’s in jouw
directe leefomgeving te voorkomen.het belang van
een sociaal netwerk, ICE op je telefoon, kennis van
EHBO en het noodpakket. Duur 1,5 uur. 
Graag vooraf aanmelden bij Daniëlle: 06-18302236 of
via de mail: talentenbank@wedommelen.nl.

Gematcht:
pc aansluiten in ODP
pannen voor de eet en ontmoet club
vervoer na de life stream naar huis

mailto:info@wedommelen.nl
http://wedommelen.nl/
http://www.wedommelen.nl/

