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FEBRUARI 2020
* Nieuwe ontmoetingsruimte.
Op zaterdag 11 januari 2020 was het
dan zover; een lang gekoesterde
wens van WeDommelen is in
vervulling gegaan: een eigen
ontmoetingsruimte in het kloppende
hart van Dommelen, Van Bruhezedal
1. Na een groot artikel in het
Eindhovens dagblad en in het
Valkenswaards Weekblad was de
opkomst boven onze verwachtingen,
in één woord geweldig! Rond de 150
mensen kwamen een bezoek brengen
aan de nieuwe ruimte, die nog lang
niet af is, maar door allerlei ideeën
van bewoners in de toekomst een
mooie plek zal worden om “te
verbinden, jong en oud”. Tegen 16.00
uur heeft wethouder Theus de naam
onthuld. Met ruime meerderheid is de
keuze gevallen op “Ons Dommels
Plèkske” van Lorance Jonkers. Het is
de bedoeling dat er meerdere
partners of instanties samen met ons
deze ruimte gaan gebruiken. Wij
vinden het dan ook erg belangrijk dat
IEDEREEN zich in deze
ontmoetingsruimte thuis gaat voelen.
Mocht u interesse hebben om ons
hierbij te ondersteunen op wat voor
manier dan ook, dan bent u van harte
welkom.
* Maandagochtend en
maandagmiddag 9 maart kan er weer
gemozaïekt worden. Aanmelden via
talentenbank@wedommelen.nl

* Bingo-middag: op vrijdagmiddag 14
februari (Valentijnsdag, met een
liefdestintje….) van 15.30-17.30 uur
in Ons Dommels Plèkske,
georganiseerd door jongeren van
Cordaad. Er wordt een kleine
versnapering aangeboden. Helaas is
het aantal mensen beperkt. Vol is Vol.
Aanmelden via:
britthilliger@cordaadwelzijn.nl
* Let op: inbrekers slaan weer toe.
Ziet u iets verdachts bel dan het
basisteam Dommelstroom
Valkenswaard tel.nr. 0900-8844
* 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, Iedere
avond start om 19.30 uur en eindigt
rond 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00
uur. Eerstvolgende bijeenkomst:
18 februari: Mantelzorgen vraagt veel
van je. Een moeder en dochter
vertellen hun ervaringen.
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* 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

* 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:
Voortaan elke woensdag van de
maand in onze nieuwe
ontmoetingsruimte “Ons Dommels
Plèkske” aan de achterkant van de
Belleman. Niet zoals in blauwe cirkel
staat 2x/maand.
* E&O: vrijdag 21 februari om 18.00
uur in het Belleman Café. Aangezien
het de vrijdag van carnaval is mogen
jullie verkleed komen…..

MATCH
* Nieuwe gastvrouw koffie-uurtje
* Vervoer koffie-uurtje
* Inkopen inrichting Ons Dommels
Plèkske
* Hulp opening Ons Dommels Plèkske
* Mozaïekroute nalopen op kapotte
tegels
* Achtertuin winterklaar maken
* Doorverwijzing van WMO

AANGEBODEN
* Technische- en kleine electronische
klusjes
* Incidenteel vervoer naar bv ziekenhuis
* Hulp bij administratie

GEVRAAGD
* Fietswandelmaatjes voor een
dementerende man
* Videobestand overzetten op DVD.
* Hulp bij NLdoet op zaterdag 14 maart
* Gezelschap voor dame op leeftijd

AGENDA
7 febr:
5 febr:

Wandelen 13.30 uur
Koffie-uurtje Accent 10.00-11.00
uur.
8 febr : Repaircafé: 10.00-12.00 uur
12 febr: Koffie-uurtje
14 febr: Bingo-middag
18 febr: Alzheimer Café: café
Dommelstroom
19 febr: Koffie-uurtje
21 febr: Eet&Ontmoet 18.00 uur
Belleman Café
26 febr: Koffie-uurtje
28 febr: Parkinson café 14.00-16.00 uur
Kempenhof

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

