
   Burendag 2021

Ons Dommels plèkske

oktober 2021

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

 Zaterdag 25 september deden ook wij mee aan
de landelijke Burendag. Met diverse oud
Hollandse spellen. Zelfs spellen die we nog nooit
gedaan hadden. In groepjes gingen we aan de
slag. Een gezellige middag voor jong en oud. Zo
nam een opa zijn kleinkinderen mee.
Met een lekker hapje en een drankje werd het een
hele gezellige middag. 

Gelukkig mogen we nu zelfs met meer mensen
aan tafel zitten. Aanmelden vooraf is niet meer
noodzakelijk.  Elke woensdag van 10.00 -11.00
uur bent U welkom  voor een lekker (gratis)
kopje koffie of thee. Mocht U willen helpen in de
rol van gastvrouw horen wij dit graag. Voor
vragen of meer info: Daniëlle 06-18302236
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Ons Dommels plèkske

Woensdag 6
oktober

Zondag 17
oktober

Mozaïeken

Hofnar in de wijk:
Harmonie Una

13:00 - 16:00

        15:00
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Zondag 10
oktober

Uitzending RTL 4
Onderweg naar de regio

Ons Dommels plèkske        15:30



Ook dit jaar kunt U weer op ons stemmen als U lid
bent van de Rabobank. Stemmen kan van 4 t/m 24
oktober. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de
bank. En we zijn erg blij met Uw steun.

RABO CLUBSUPPORTGEzocht:

We gaan Eet&Ontmoet weer proberen op te starten,
vanaf de 3de vrijdag van oktober 15 oktober om
17.45 uur. Kosten €7,50 voor een 3-gangenmenu.
Aanmelden tijdens het koffie-uurtje of via
eetenontmoet@wedommelen.nl

Houd er rekening mee dat het toch uitgesteld moet
worden !!!!

De Eet en ontmoet

Mensen die mee willen mozaïeken
Gastvrouw koffieuren op woensdag
Gastvrouw live steam Hofnar op 17 oktober
Chauffeurs die om tourbeurt iemand op
willen halen voor koffieuur.
Installeren pc en printer voor ODP
Hulp om schaakcomputer aan pc te
koppelen

Gezocht:

www.WeDommelen.nl

Kijk ook regelmatig op onze website voor de laatste
nieuwtjes in Dommelen over   van alles en nog wat;
ook zetten we er de op Dommelen betrekking
hebbende berichten van de gemeente op.
Regelmatig verwijzen we naar wegafsluitingen ivm
de aanleg van de nieuwe West Parallel; denk straks
aan de veranderingen en wegopbrekingen in
Dommelen Zuid. Dus mis niets over Dommelen en
open onze website.

Meld u aan voor de nieuwsbrief als u op de hoogte
wil blijven: verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl

 

Vogelverschrikkersfestival

In de week van de herfstvakantie (23 oktober)
worden er vanuit de wijken in Valkenswaard weer
lunches georganiseerd. "Onze" Ruud zal hier ook aan
meewerken en een heerlijke lunch verzorgen.
Om toegang te krijgen op het terrein is wel een QR
code nodig.
Voor meer informatie houdt de sociale media en de
lokale kranten in de gaten.
Ook tijdens de koffieuren houden we U op de
hoogte.

Dat klinkt als muziek.......

·NIEUW: Een piano in Ons Dommels Plèkske. Dus
mocht je ambities hebben of graag je
vingermotoriek onderhouden , ga de uitdaging aan
en kruip erachter……..

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

matches:

Vervoer koelkast
Ondersteuning corso
computer/printer voor ODP
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