
Ons Dommels plèkske

maart 2021

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

Samen eten
samen wandelen

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. 

Vulling van een dekbed om daarmee
knuffels te maken voor een goed doel

Hulp bij ophangen rolgordijnen en
gordijnrails in Ons Dommels plekske

iemand die het accentje in elkaar wil
zetten, teksten worden aangeleverd.
werkt via canva. kost ongeveer 2 uur per
maand.
tuinhulp bij  voorjaarsbeurt

  

 

't Dommels Accentje
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Tot nader bericht
KOFFIE-UUR GAAT TOT NADER ORDER NIET DOOR

Iedere woensdag   |   10:00 - 11:00   |   Ons Dommels plèkske

aanbod:

GEzocht:

matches:

Wandelmaatje
gezelschap
ruilen puzzels

 

NATALIE verlaat accent

Wat heb ik ontzettend leuke en mooie momenten met jullie
meegemaakt! Het gaf mij voldoening als ik weer een mooie
match maakte, een leuk gesprek had en een lach op
iemands gezicht kon brengen.De coronatijd maakt alles
anders. Het brengt ook nieuwe inzichten. Ook al vind ik
jullie en het werk ontzettend leuk, heb ik voor mijzelf toch
moeten besluiten om te stoppen bij het programma Accent.
Sociaal betrokken blijf ik, dus het kan goed zijn dat als we
straks weer koffie kunnen drinken dat ik nog eens binnen
wandel. Ik wens jullie alle goeds toe, houdoe en bedankt!
Natalie 



talentenbank@wedommelen.nl

Daniëlle: 06 18302236

 www.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

De receptenklapper is nog steeds verkrijgbaar bij
de Plus Supermarkt op vertoon van voor € 50 bij
elkaar gespaarde kassabonnen en een bijdrage van
€ 5,-.

DE RECEPTENKLAPPER LIGT IN DE WINKEL!

bij u op de Stoep'. 

Het is de bedoeling dat u zich elke week weer
opnieuw opgeeft. We maken meteen een praatje
als onze vrijwilligers de soep komen brengen op
vrijdag tussen 17.00 en 18.15 uur.

Als u geen e-mail hebt kunt u zich ook opgeven bij
Daniëlle: 06-18302236

Vergeet uw adres niet te vermelden en of het om 1 of 2
koppen soep gaat. 

EEN DOMMELS SOEPJE WEDEROM OP UW STOEP

Vanaf 12 februari  |   iedere vrijdag tussen 17:00 - 18:15uur

eetenontmoet@wedommelen.nl
aanmelden:

Omdat we nog steeds niet
samen kunnen komen en de
lockdown langer duurt dan we
hadden gehoopt starten we
weer met  'Een Dommelse Soep 

VACCINATIES

 

Ons Dommels Plèkske zal tijdens de vaccinatie-
campagne, die hopelijk binnenkort ook kan
beginnen in Dommelen, als uitgang gebruikt.

Waar hebt u op dit moment behoefte
aan om deze corona-tijd door te
komen? Laat het ons weten en dan
gaan wij kijken wat wel kan!

HEBT U EEN VRAAG?

kennis te laten maken met onze mooie ontmoetingsruimte
en ze zo in de toekomst “te lokken” naar Ons Dommels
Plèkske.

Ons Dommels Plèkske is
uitgekozen als stemlokaal op
15, 16 en 17 maart. Een mooie
manier om meerdere mensen 

ONS DOMMELS PLEKSKE ALS STEMLOKAAL

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

