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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;
we beginnen weer op vrijdag 20
september. 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.
Deze keer op zaterdag 14 september
bij “de Weitens”aan de Mgr.
Smetsstraat. Daar krijgt u een kopje
koffie met eigengemaakt gebak van
Wilma en een rondleiding door de tuin
van Jack. Deze keer zijn we wel
gebonden aan een maximum aantal
personen nl. 32, dus is het de
bedoeling dat u zich aanmeldt via
telnr. 06 18302236 (Daniëlle).
Niet aangemeld, dan helaas geen
toegang.

* 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:
In de zomervakantie hebben we
gebruik kunnen maken van de ruimte
bij de Winnepoort. Onze hartelijke
dank hiervoor. Het eerstvolgende
koffieuurtje is op woensdag 4
september.

GEMATCHT
* Vrijwilliger voor koken bij
Eet & Ontmoet.

AANGEBODEN
* Ondersteuning bij budgettering.

GEZOCHT
* Een van onze talenten houdt een aantal
tuinen bij voor mensen die dat zelf niet
kunnen. Hij heeft eenmalige
ondersteuning nodig voor een tuin die
wegens omstandigheden niet
bijgehouden kan worden. Wie wil hem
ondersteunen in de 2e week van
september om samen deze tuin aan te
pakken?
* Tuinhulp om samen met iemand
tuintje en borders te doen omdat hij al
op leeftijd is en mantelzorger.

AGENDA
4 sept : 10.00-11.00 uur koffieuurtje Accent BellemanCafé
6 sept: Wandelen. 13.30 uur
14 sept: 14.00-16.00 uur: Kennen &
Gekend worden alleen na aanmelding.
14 sept: Repaircafé
18 sept : 10.00-11.00 uur koffieuurtje Accent
20 sept: Eet&Ontmoet
24 sept: Alzheimer Café

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

