’t Dommels Accentje
september 2020
Koffie-uur 26 augustus
Op 26 augustus komt wethouder Mieke Theus
een kopje koffie mee drinken.

Koffie-uurtjes wel anders
Ondanks Corona zijn de koffie-uurtjes in de
zomervakantie goed bezocht en vonden de
mensen het fijn om er toch even uit te zijn.
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. Omdat Natalie met
vakantie is van 24 augustus tot 14
september kunt u zich in tijdens haar
vakantie aanmelden bij Daniëlle via een app,
telefoontje of e-mail (tel 06-18302236- Email: talentenbank@wedommelen.nl).

Informatie Maaltijdservice
Wo. 2 sept | tijdens ons koffie-uur
Maaltijdservice De Kempen en Catering
Content bezoekt op 2 september ons koffieuur. Tijdens een korte presentatie bestaat er
de mogelijkheid om vragen te stellen aan
zowel Catering Content als een vrijwilliger die
de maaltijden rondbrengt.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
deze maaltijden aan huis voor uzelf of voor
iemand in uw nabije omgeving, kom dan naar
ons koffie-uur en stel gerust uw vraag. Er is
meer mogelijk dan u denkt!

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

De Boekenkast:

Schilderen en mozaieken
Di. 25 aug | 19:00 – 21:00
Onlangs is er een klein groepje schilders
gestart en vόόr 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.
Deze 2 groepjes kunnen gelijktijdig aan de slag
in onze ontmoetingsruimte met in acht name
van de regels van het RIVM.
U kunt zich aanmelden bij Daniëlle via een
app, telefoontje of e-mail (tel 06-18302236- Email: talentenbank@wedommelen.nl).
Ook voor ideeën voor nieuwe activiteiten kunt
u bij ons terecht en gaan we proberen tot
uitvoering te brengen.

In de huiskamer staat een boekenkast met
gestickerde boeken. Iedereen kan daar een boek
meenemen. Het boek hoeft niet terug. Wij
hebben 2 boekenambassadeurs, die zorgen dat
aangeboden nieuwe boeken voorzien worden van
een WeDommelen-sticker en netjes in de kast
worden geplaatst.

Match:
-

We hebben 2 fotografen gestrikt om foto’s aan te
leveren van mooie beelden van Dommelen. Deze
zullen worden verwerkt in een wandbord in Ons
Dommels plèkske.

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

