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* Onze nieuwe Professional stelt zich
even voor:
Anneke is helaas gestopt in
Dommelen als professional van
Accent op ieders Talent. Zij wordt
opgevolgd door Nathalie Aarts:
Ik ben Nathalie Aarts, geboren en
getogen in Dommelen. Met mijn
achtergrond in de creatieve sector
hoop ik dat er leuke nieuwe matches
en initiatieven gaan ontstaan!
Als u meer wilt weten over mij ben ik
te vinden bij het koffie-uurtje in de
Belleman ,via onderstaande
contactgegevens of via tel.
0614872397.

* E&O. Elke 3e vrijdag van de maand.
We beginnen weer in september.
Aanmelden via
eetenontmoet@wedommelen.nl

* Wandelen: elke 1e vrijdag van de
maand. Gestart wordt er om 13.30
uur in een natuurgebied in de
omgeving. Duur wandeling ongeveer
1,5 uur. Graag van tevoren
aanmelden bij vanbree7@gmail.com.
Carpoolen is mogelijk.

* 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 nog
even in de lucht.
* Alzheimer Café Valkenswaard/
Waalre.
Het Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met
dementie, hun naasten(mantelzorgers), zorgprofessionals en
andere belangstellenden uit de
regio. De bijeenkomsten vinden
plaats op de laatste dinsdagavond
van de maand, met uitzondering van
juli/augustus en december. Iedere
avond start om 19.30 uur en eindigt
rond 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00
uur.

’t Dommels Accentje
* Repair café. Elke 2e zaterdag van de
maand van 10.00-14.00 uur. Behalve
in de maanden juli en augustus.
Website:
www.repaircafevalkenswaard.
wordpress.com/
* Koffie-uurtje:
03-07: Bellemancafé
17-07: Winnepoort i.v.m. sluiting
Belleman
07-08: Winnepoort
Tijdens het kofie-uurtje van 19 juni
was er een uitleg over de
dementiekoffer door een
medewerkster van de bibliotheek. Het
was erg interessant. Ook hebben we
afscheid genomen van Anneke en
kennis gemaakt met Nathalie. Anneke
nogmaals hartelijk dank voor de fijne
samenwerking en Nathalie succes met
je nieuwe baan als professional van
Accent in Dommelen.
* Eerstvolgende Dommels Accentje
verschijnt pas eind augustus weer..

GEMATCHT
* Plank ophangen in de kelder.

GEZOCHT
* Klein tuinonderhoud borders bij
man op leeftijd.

AANGEBODEN
* Klushulp
* Gesprekspartner

AGENDA
3 juli :

10.00-11.00 uur koffieuurtje Accent BellemanCafé
5 juli:
Wandelen. 13.30 uur
17 juli : 10.00-11.00 uur koffieuurtje Accent Winnepoort
07 aug: 10.00-11.00 uur koffieuurtje Accent Winnepoort

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

Wij wensen u allemaal een hele
fijne vakantie.

