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Agenda
Wo. 4 december
Vr. 6 december
Za. 14 december

10:00-11:00
13:30
10:00-14:00

Koffie-uur Accent in De Belleman Café
Wandeling
Repaircafé, Locatie: Van Bruhezedal 1

Wo. 18 december

10:00-11:00

Koffie-uur Accent in De Belleman Café

Eet & ontmoet

Let op: inbrekers slaan weer toe.

in de maand december is er GEEN E&O

Ziet u iets verdachts bel dan het basisteam
Dommelstroom Valkenswaard
telnr. 0900-8844

Koffie-uurtje:
Elke 1ste en 3de woensdag
van de maand 4 dec. en 18
dec. in het Bellemancafé.

Repaircafé
elke 2de zaterdag van de maand van 10.00 tot
14.00 . Op 14 dec. Is het weer zover. Website
repaircafé:
http://repaircafevalkenswaard.wordpress.com/

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.

Alzheimer Café
Valkenswaard/Waalre:
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.

Linkedin
Sinds 8 november hebben we ook een
linkedin organisatie pagina. Speciaal voor
de werkende mensen en ondernemers uit
Dommelen:
https://www.linkedin.com/company/wedommelen/
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GEVRAAGD
Prijsvraag
Zoals u weet zijn wij een
ontmoetingsplaats aan het creëren achter
de Belleman. Wij gebruiken nu de naam
“huiskamer” maar we zoeken nog naar een
originelere naam zoals: ‘Dommels
Wijkhonk’. We willen daar een prijsvraag
aan verbinden en bij de opening op
zaterdag 11 januari wordt de naam bekend
gemaakt. Dus inwoner van Dommelen
wees creatief en stuur je ideeën naar het
mailadres van de secretaris van We
Dommelen: secretaris@wedommelen.nl

-

-

AANBOD
-

-

talentenbank@wedommelen.nl

Maatje voor te haken

MATCH
-

Heeft U opmerkingen of wilt U ons
iets laten weten? Dat kan via :

Mensen die graag tuinieren en zo anderen
die dat niet meer kunnen vooruit willen
helpen
Gezelschap
Tuinpad vegen

-

-

Om de mozaïekroute te onderhouden
hebben we ene vrijwilliger gevonden die
de tegels naloopt op beschadigingen.
Een nieuwe vrijwilliger heeft zich
aangemeld voor ‘Eet & Ontmoet’
Een groep vrijwilligers heeft zich
verzameld om te brainsstormen over de
nieuwe huiskamer
Dansgroep LaToja heeft een optreden
gegeven met Halloween in het Petrusdal

