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• Alzheimer Café 

Valkenswaard/Waalre:  
Dinsdag 25 juni :  

“Muziek- en dansavond” 

 (Het Alzheimer Café 

Valkenswaard/Waalre is een 

maandelijks trefpunt voor mensen 

met dementie, hun naasten 

(mantelzorgers), zorgprofessionals 

en andere belangstellenden uit de 

regio. De bijeenkomstenvinden 

plaats op de laatste dinsdagavond 

van de maand, met uitzondering 

van juli en augustus en december. 

Iedere avond start om 19.30 uur en 

eindigt rond 21.00 uur. Inloop vanaf 

19.00 uur.)   

 

 

 

 

 

 

• Special / Kennen & Gekend 
worden van Accent op ieders 
Talent: 
De Kennen&Gekend worden van 
zaterdag 11 mei in samenwerking 
met het Repair Café bij het 
voormalige Tienercentrum is goed 
verlopen. Er zijn weer een aantal 
nieuwe talenten gesignaleerd  en 
genoteerd. Mevr. Van der Heijden 
had samen met dochter Monique 
en een beetje hulp van Daniëlle 
heerlijke chinese tomatensoep en 
aspergesoep gemaakt. Dank 
hiervoor !  
 

 
 

 
• Nieuwe website van Doe mee® 

met Dommelen: Hier is een meer 
“in de mond liggende” naam aan 
gegeven WE Dommelen. 
http://www.wedommelen.nl/  
(De oude website blijft voorlopig 
ook nog even in de lucht) 
 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/muziek-en-dansavond
http://www.wedommelen.nl/
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• Gevraagd:   
* Helpende handjes bij het 
inpakken van verhuisdozen voor 
iemand met een fysieke beperking. 
 

 
 

• Aanbod:  
*computervragen 
*Handwerken 

  
• Match:  

* Deelnemers aan de groep die willen 
mozaïeken. 
* Soep maken voor de “kennen en 
gekend-worden”. 
* uitnodigingen rondgebracht voor 11 
juni  
*Boek opnieuw ingebonden. 

 

 

• Heeft U opmerkingen of wilt 
U ons iets laten weten? Dat 
kan via :  
talentenbank@wedommelen.
nl  

 

 

 

 

 

AGENDA: 
 

• E&O  vrijdag 21 juni in de 
voetbalkantine van RKVVDommelen 
aan de Loonderweg om 18.00 uur 

Aanmelden via 

eetenontmoet@wedommelen.nl  

• Koffie-uurtje:  woe. 5 juni en 19 juni 
in het Bellemancafé 
De laatste keer (op 15 mei) hadden we 
heerlijke taart van Woningbelang 
vanwege hun 100-jarig bestaan. Dank 
hiervoor…….  
 
19 juni komt iemand van de 
bibliotheek iets vertellen over de 
(dementie) koffers die ze hebben. 
 

• Repaircafé elke 2de zaterdag van 
de maand  
zaterdag 8 juni . van 10.00 tot 14.00   

 

• Wandelen: elke 1ste vrijdag 
van de maandag 

Gestart wordt er om 13.30 
uur in een natuurgebied in 
de omgeving.  
Duur wandeling ongeveer 1½ 
uur. Graag van te voren aanmelden 
bij vanbree7@gmail.com . 
Carpoolen is mogelijk. 
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