
  Life stream Dommelecho

Ons Dommels plèkske

 juni 2022

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

Woensdag 1 juni

Valkenswaardse jeugdvoorstellingen in alle
buurthuizen in Valkenswaard. 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.
Jan Kavelaars- Clown Archibald
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.
Graag ook hiervoor even aanmelden: 
Daniëlle 06-18302236 of tijdens het koffie uur.

Vrijdag 3 juni
Vrijdag 3 juni 

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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AG
EN

DA

Ons Dommels plèkskeMozaieken 13:00 - 16:00

Reis om de wereld
Sigarenwandeling

Kindervermaak in Ons Dommels Plekske

Crea middag
live stream 

Woensdag  15 juni
Vrijdag 17 juni

13:00 - 16:00

19.30 uur 

        Ons Dommels  plèkske
start fontein markt Valkenswaard

13.00 - 16.00

13:30 

Ons Dommels plèkske
Ons Dommels plèkske

Hofnar Lifestream op vrijdag 3 juni Dommelecho De mooiste
herinneringen van vijf Friends-concerten op een rij.
Aangevuld met een aantal mooie tot verbeelding sprekende
muziekwerken. Een muzikaal feest met uitbundige
muzikanten in het orkest en bevlogen friends op het
podium.Natuurlijk extra indrukwekkend door de bijpassende
beelden, gewoon zoals u het altijd al van ons gewend was

Kort gezegd, we hebben er zin in. We zijn blij. Om het
bijzondere feit dat ons publiek weer als vanzelfsprekend kan
roepen: ‘Speel, muzikanten, speel!’
Inloop vanaf 19.30 uur. Graag aanmelden aub.

5 juli is de volgende live stream vanuit de hofnar
Dan musical the addams family door SG Werdi.

Woensdag 29 juni Clown Archilbald 15:30 - 16:30 Ons Dommels plèkske



GEzocht:
Na een succesvolle editie met eerstejaars vorig jaar
gaan nu de tweedejaars voor ons aan de slag. 
Op woensdag 15 juni organiseert een groepje de reis
om de wereld gewoon in Ons Dommels Plekske.
Op vrijdag 17 juni is er een wandeling georganiseerd
rondom de sigaren van Valkenswaard. Startpunt is
de fontein op de markt in Valkenswaard. 
Er zijn geen kosten verbonden aan de activiteiten.
Aanmelden is wel nodig en kan via : het koffieuur of  
bellen naar Daniëlle 06-18302236.  Inspreken
voicemail is voldoende mocht U geen gehoor
krijgen.

Weredi 3 leerlingen organiseren weer voor ons:

activiteiten in de zomer

schoonmaken afdak met lange
stok/tuinslang
fietsen met een oudere dame die een beetje
vergeetachtig wordt en moeilijk nieuwe
contacten legt.

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

Gematcht:
begeleiding ziekenhuisbezoek
vervoer na de life stream naar huis
vervoer naar koffieochtenden

Workshop Goed voorbereid “vallen/vitaliteit” gegeven
door Rode Kruis op dinsdag 24 mei van 10.30 uur- 12.00
uur 9 enthousiaste mensen aanwezig.
Nederland is een veilig land, de kans op een ramp is
gelukkig niet heel groot. Toch is het verstandig om je
voor te bereiden op een eventuele noodsituatie, zoals
wateroverlast, een pandemie of een evacuatie na een
gasexplosie. Het Rode Kruis heeft een workshop
ontwikkeld waarin je leert om veelvoorkomende risico’s
in jouw directe leefomgeving te voorkomen. 
We bespraken hierin het belang van een sociaal netwerk,
ICE op je telefoon, kennis van EHBO en het noodpakket. 
Daarnaast hebben  we de keuze om bij voldoende animo  

1. Brand / Preventie
3. Inbraak / Cybercriminaliteit  te bespreken:

Gedurende 1,5 uur gaven 2 vrijwilligers handige tips en
uitleg. Zo zorgen we met en voor elkaar voor onze

veiligheid.  
Voor meer informatie verwijs ik u naar Goed voorbereid -

Rode Kruis - District Brabant-Zuidoost

De zomerperiode komt er weer aan. 
De Belleman is tijdens de vakantieperiode gesloten
maar dankzij de inzet van onze vrijwilligers kunnen wij
toch de hele zomer door onze activiteiten doorzetten.
Dus de koffie uren, het mozaïeken en de creatieve
middagen gaan in principe door.

http://wedommelen.nl/
http://www.wedommelen.nl/

