
Ons Dommels plèkske
iedere woensdag
en iedere vrijdag 10:00 - 11:00

oktober 2022

Koffie-uur

Dinsdag 4 en 18
oktober .

Na het succes van vorig jaar gaat de hofnar in de wijk
weer door. We brengen een aantal lifestreams en zo het
theater naar Ons Dommels Plekske toe.
30-10 DAT theater met VALK 15.00 uur
18-11 UNA Night of the proms 20.15 uur
8-1 Nieuwjaarsmatinee de Volharding 13.00 uur
13-5 Zangroep Cascade 20.15 uur
10-6 DAT werk in uitvoering 20.15 uur.
Genoeg om naar uit te kijken dus.
Natuurlijk sturen we maandelijks een reminder.
Laat U wel even weten of U komt?
Entree gratis, consumpties (via de Belleman, contant
afrekenen na afloop voorstelling).

Bij vragen of ideeën horen we het graag: 
Daniëlle 06-18302236.

Woensdag 5 
oktober

Loop gerust even binnen of neem iemand mee.  Vanaf
nu elke woensdag en elke vrijdag van 10.00 -11.00 uur
bent U welkom  voor een lekker (gratis) kopje koffie of
thee. 
U bent welkom op beide dagen. Voor vragen of meer
info: Daniëlle 06-18302236. 

Tijdens de creatieve middagen bent U trouwens ook
welkom om vrijblijvend binnen te lopen, voor een
praatje, een spelletje of een kopje koffie/thee. 

Koffieuren  10:00 - 11:00   |   Ons Dommels plèkske
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Mozaïeken 13:00 - 16:00

Eet en ontmoet

Life streams

     Crea middag

Vrijdag 21 oktober

13:00 - 16:00

        Belleman caféinloop vanaf

 17.30 uur

Ons Dommels plèkske

Zondag 30 oktober Life stream
Hofnar in de wijk

GeheugensteunDinsdag 11 oktober 14.00 uur

  15.00 uur

Ons Dommels plèkske

Ons Dommels plèkske



GEzocht: BURENDAG

Geheugensteun

Opf 21   oktober is er  een eet&ontmoet. 
Helaas is alles duurder geworden en is ook onze prijs
gestegen. Voor 9 euro per persoon kunt U genieten van
een heerlijk 3 gangen menu.
Opgeven via eetenontmoet@wedommelen.nl of via
Daniëlle 06-18302236.
Vanaf 17.30 uur bent U welkom, vanaf 18 uur serveren
we het eten.

Eet en ontmoet

Beweegroute mee opbouwen/ stenen
verleggen, paaltjes in de grond zetten. in het
plantsoen
Uitleg kneepjes van het huishouden voor
man (62) die alleenstaand is geworden.
chauffeurs om mensen op te halen/thuis te
brengen  voor het koffieuur.

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

tuinhulp
inventaris hulp
te voet ophalen koffieuur
contact Onafhankelijk Clientondersteuning
en warme overdracht

.

Gematcht:

Op dinsdag 11 oktober is de tweede editie van
geheugensteun. Een interactieve bijeenkomst
waarin tips worden gegeven om je geheugen te
trainen. Want we hebben allemaal wel eens dat we
dingen vergeten. 
Er is plaats voor 15 deelnemers. Bij onvoldoende
aanmeldingen moeten we helaas annuleren. En er is
nog veel plaats.
Aanmelden kan via Daniëlle 06-18302236.
Bij geen gehoor: Inspreken of een bericht is
voldoende. mits telefoonnummer is vermeld.
Daniëlle zal contact opnemen als er geen plek meer
is.

Helaas was er een zeer lage opkomst tijdens burendag.
Maar er was best veel te doen in Valkenswaard en
Dommelen. Onze gastvrouwen waren er wel en we
willen hun dan ook bedanken voor hun inzet! Een
volgende keer beter

Website

Op onze website staat de meest recente nieuwtjes.
Ook bv over werkzaamheden in Uw wijk of mbt de
wegopbrekingen in Dommelen Zuid. Neem daarom met
regelmaat een kijkje, we houden U graag op de hoogte. 
U kunt U ook aanmelden voor de nieuwsbrief mbt
DommelenZuid:
verkeerdommelenzuid@valknswaard.nl

Samen bewegen

Onze beweegroute krijgt steeds meer vorm. In
november willen we dan ook 2 wandelingen maken
langs de beweegroute. De ene keer starten we in Ons
Dommels Plekske en drinken we koffie aan het eind bij
dagopvang Stokerwei. En de tweede keer draaien we
het om. Meteen een leuke manier om eens even daar
binnen te kijken. De data vollgen in het accentje.

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

