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KOFFIE-UUR GAAT TOT NADER ORDER NIET DOOR
Iedere woensdag | 10:00 - 11:00 | Ons Dommels plèkske

Helaas moeten we nog steeds mededelen
dat we nog niet open kunnen. We blijven
in overleg met de gemeente of en hoe we
de koffie kunnen blijven schenken. Tot
die tijd zijn we helaas dicht. Als er meer
bekend is, sturen wij deze informatie per
e-mail toe.

GEzocht:

Een kunst- en muziekliefhebber
zoekt iemand om deze passie mee
te delen en om even iets anders te
zijn dan mantelzorger

Tuinhulpen die een aantal tuintjes in
het voor- en najaar even op orde
willen maken
matches:

Er is een tuin winterklaar gemaakt
SINTERKLAAS IN DOMMELEN
Stichting Dommelse Dorpspomp heeft een Sint-brievenbus
gekregen. Die staat bij café Dommelstroom op het terras. Alle
Dommelse kinderen tot en met 8 jaar kunnen daar een
tekening of wensenlijstje in de sint brievenbus deponeren.
Elke nacht komt de postpiet de brievenbus leeg maken en
jullie tekeningen en wenslijsten aan Sinterklaas geven. Zet
wel goed je naam, leefdtijd en adres op de tekening en
wenslijstje.

We hebben een chauffeur erbij die de
soep rondbrengt
We hebben 2 wijkbewoners aan elkaar
gekoppeld met gelijke interesses
We hebben een match gemaakt voor
wat meer gezelschap
Ophangen van een sleutelkastje

EEN DOMMELS SOEPJE WEDEROM OP UW STOEP
30-10 -T/M 18 -12 | iedere vrijdag tussen 17:00 - 18:00 uur

Door de aanscherping van de regels kunnen we
helaas Eet & Ontmoet nog niet opstarten. Daarom
gaan we vanaf 30 oktober t/m vrijdag 18 december
weer soep rondbrengen, vers gemaakt door onze
kok Ruud.
Het is de bedoeling dat u zich elke week weer
opnieuw opgeeft. Het is fijn als u thuis bent als
onze vrijwilligers de soep komen brengen op
vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur.
WETHOUDER MIEKE THEUS BEZORGT SOEP
Op vrijdag 20 november heeft onze wethouder
Mieke Theus meegeholpen soep rond te brengen.

aanmelden:

eetenontmoet@wedommelen.nl
Als u geen e-mail hebt kunt u zich ook opgeven bij
Daniëlle of Natalie

DE RECEPTENKLAPPER

BEDANKT VOOR UW STEM!
Voor Rabobank is een club zoveel méér dan een
club. Daarom bieden zij clubs een steuntje in de rug.
Ook wij deden dit jaar mee met Rabo ClubSupport.
Met een heel mooi bestedingsdoel. Zo maken wij
onze club en de buurt een beetje sterker! Bedankt
voor alle stemmen! Klik hieronder voor de video
met ons persoonlijk bedankje.

De receptenklapper komt binnenkort uit en is
straks te verkrijgen bij de Plus. Je kunt hem
straks bemachtigen door een speciale spaaractie
(met een kleine bijbetaling). Let op de flyers in de
winkel!
P.s.:

Wij zijn tijdens de kerstvakantie niet aanwezig. De
volgende nieuwsbrief zal daarom ook wat later zijn.

KLIK HIER VOOR DE VIDEO

CONTACTGEGEVENS TALENTENBANK
talentenbank@wedommelen.nl
Daniëlle: 06 18302236
Natalie: 06 14872397
www.wedommelen.nl

Bij geen gehoor graag een voicemail bericht
inspreken dan bellen wij u z.s.m. terug of
stuur een appje. Voor informatie of vragen
naar aanleiding van de nieuwsbrief? Neem
dan contact op met Daniëlle of Natalie.

