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* E&O.
Eet&Ontmoet is een leuke manier om
(andere) mensen te leren kennen:
zo’n 8x per jaar (elke 3e vrijdag van
de maand) wordt er met de hulp van
vrijwilligers en een (professionele)
kok , meestal in het Bellemancafé een
geweldig leuk diner georganiseerd.
Voor een laag bedrag (op dit moment
€ 7.50) krijg je een driegangendiner
en natuurlijk een heerlijke kop koffie;
volgende diner is op vrijdag 18
oktober. Let op: dit is de vrijdag van
de herfstvakantie. Aanmelden via:
eetenontmoet@wedommelen.nl.
* Kennen en Gekend worden:
4x per jaar op steeds weer een
andere locatie binnen Dommelen
georganiseerd door mensen van de
talentenbank voor mensen van de
talentenbank maar ook voor geïnteresseerde inwoners van Dommelen.
Op zaterdag 14 september waren we
welkom bij “De Weitens” aan de Mgr.
Smetsstraat. De 16 mensen die
aanwezig waren hebben genoten van
een overheerlijk kopje koffie/thee
met eigengemaakt gebak van Wilma
en een super interessante rondleiding
door de tuin van Jack. Nogmaals dank
hiervoor!

* 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
http://www.wedommelen.nl
* 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.
Dinsdag 24-09: professionele
ondersteuning na diagnose
dementie.
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* 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:
Elke 1e en 3e woensdag van de
maand. Deze maand op 2 en 16
oktober (in de herfstvakantie) in het
Bellemancafé. De laatste keer was
Fleur Veltenaar aanwezig van MEE,
een organisatie die zich inzet voor
mensen met een beperking.

GEMATCHT
* Tijdens vogelverschikkersfestival
wordt lunch verzorgd door mensen
van de Eet & Ontmoet in Dommelen.

AANGEBODEN
* Lunch verzorgen met diverse
thema’s door talenten uit diverse
wijken tijdens vogelverschrikkers
festival.

GEZOCHT
* Iemand die 2x per jaar 1 uurtje vrij
kan maken om wat klimop te snoeien en
een vijverpomp kan schoonmaken.
Ervaring is niet vereist, kennis over de
vijverpomp ia aanwezig.
* Samen tuin winterklaar maken.

AGENDA
2 okt :
4 okt:
12 okt:
16 okt:
18 okt:
29 okt:

Koffie - uurtje Accent Belleman
Café 10.00-11.00 uur
Wandelen: 13.30 uur
Repaircafé: 10.00-12.00 uur
: Koffie- uurtje Accent Belleman
Café 10.00-11.00 uur
Eet&Ontmoet 18.00 uur
Alzheimer Café : Dementie en
Veiligheid in het verkeer.
19.30 uur

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

