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Mozaïeken
MA 2 NOV
IEDERE WOENSDAG Koffie-uur

19:00 - 21:00
10:00 - 11:00

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

Het is geen gemakkelijke tijd door covid19. We doen er daarom alles aan om ons
koffie-uur, hetzij aangepast, door te
laten gaan. Daarom zijn we 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.
MOZAÏEKEN GAAT NIET DOOR
MA 2 NOV | 19:00 - 21:00 | Ons Dommels plèkske

Net zoals het koffie-uur kan ook deze activiteit helaas niet
doorgaan. Als we weer een nieuwe datum mogen mozaïeken
leest u dat natuurlijk in 't Accentje.

GEzocht:

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

Iemand die een voortuin winterklaar
kan maken
matches:

LAATSTE HAND AAN DE RECEPTENKLAPPER
Jullie waren zo enthousiast over de
soep van Ruud dat hij zijn recepten
graag met jullie wil delen. Zo is de
receptenklapper onstaan.
Deze klapper bevat recepten van de gemaakte soepen, met
wat aanvullingen van gerechtjes welke hij heeft gemaakt voor
de opening van Ons Dommels Plèkske. Daarnaast staan er
Dommelse weetjes in die gekoppeld zijn aan onze 2
mozaïekwandelingen. Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd het boekje, en kan hij naar de drukker!

De bezorgers en de kok die zich
weer inzetten voor de soep
een stageplaats ingevuld m.b.t. een
maatjesproject
We hebben 2 mensen aan elkaar
gekoppeld voor gezelschap
bedankje!

Bedankt Jos, voor je jarenlange inzet voor de
tuinen!

HET ACCENTJE IN EEN NIEUW JASJE
Tips

Zoals u ziet heeft de
nieuwsbrief een nieuw jasje
gekregen. Door onze nieuwe
flyer hebben we ervoor
gekozen om ook 't Accentje
te vernieuwen. Wij hopen
dat het in de smaak valt!

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.
aanmelden:

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

MANTELZORGER? ZO REGEL JE DE KOSTEN

Iemand die zorgt voor een zieke medemens, krijgt
daar vaak veel dankbaarheid voor terug. Maar
daarmee betaal je niet de extra reis- en andere
kosten die je als mantelzorger maakt.
Mantelzorger ben je als je langdurig en onbetaald
zorgt voor iemand die hulp nodig heeft. Dat kan een
partner, vader of moeder zijn, maar ook een
buurman of buurvrouw, tante of opa. De overheid is
blij met mantelzorgers, want door hun inzet is er
minder professionele zorg nodig en kunnen
ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom zijn er
allerhande regelingen om mantelzorgers te
ondersteunen. Maak er gebruik van, want je hebt er
recht op!
Op onderstaande website kunt u er alles over lezen.
www.plusonline.nl/mantelzorg-en-thuiszorg

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.

