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JANUARI 2020
* Nieuwe ontmoetingsruimte.
Deze zal zaterdag 11 januari officieel
worden geopend door onze
wethouder Mevr. Theus. Ook zal de
nieuwe naam onthuld worden en de
prijswinnaar bekend worden
gemaakt. Wij willen u er wel op
attenderen dat deze ruimte nog lang
niet af is. Maar het leek ons veel
leuker om deze, samen met u als
inwoner van Dommelen, in te richten
en aan te kleden. WeDommelen gaat
deze ruimte samen met Cordaad
gebruiken voor allerlei activiteiten.
Wij vinden het dan ook erg belangrijk
dat IEDEREN zich in de ruimte thuis
gaat voelen. U bent van harte welkom
op zaterdagmiddag 11 januari van
14.30-16.30 uur voor een drankje en
een hapje, aansluitend aan het
Repaircafé. Ook is er de mogelijkheid
om uw ideeën kenbaar te maken.
* GeheugensteuN.
Op vrijdag 10 januari van 14.00-16.00
uur is er een open inloop in de
leeszaal van de bibliotheek, Hofnar 16
te Valkenswaard. Een plezierige plek
voor ontmoeting en informatie. Het is
bedoeld voor mensen die te maken
hebben met vergeetachtigheid (zoals
bij burn-out, depressie, niet
aangeboren hersenletsel of
beginnende dementie). Maar ook voor
mensen om hen heen. Zoals familie,
buren, vrienden, winkeliers enz.

Iedereen met interesse in dit
onderwerp is van harte welkom. Het
programma bevat zowel terugkerende
als eenmalige activiteiten, verzorgd
door deskundige medewerkers.
GeheugensteuN is een activiteit van
Cordaad Welzijn.
* 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, 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.De eerste bijeenkomst in het
nieuwe jaar is op:
dinsdag 28-01: De huisarts: wat kan
die betekenen.
Gastspreker is dokter Frank
Verzijl en de praktijkondersteuners Petra Geenen en Nicky
Hendriks.
* 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
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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. Behalve in januari. Dan is het
alleen op woensdag 15 januari in
onze nieuwe ontmoetingsruimte aan
de achterkant van de Belleman, waar
het repaircafé altijd plaats vindt.
* E&O: vrijdag 17 januari om 18.00
uur in het Belleman Café.
WeDommelen is de twee weken van
de kerstvakantie niet bereikbaar.

GEVRAAGD
* Nog meer fietswandelmaatjes voor een
dementerende man zodat er een pool is
van meerdere mensen.
* Videobestand overzetten op DVD.

AGENDA
3 jan: Wandelen 13.30 uur
11 jan : Repaircafé: 10.00-12.00 uur
15 jan: Koffie-uurtje Accent nieuwe
ontmoetingsruimte 10.0011.00 uur
17 jan: Eet&Ontmoet 18.00 uur
Belleman Café
28 jan : Alzheimer Café : De huisarts,
wat kan hij betekenen.

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

MATCH
* Fietsmaatje voor een dementerende
man zodat er een pool is van
meerdere mensen.
* De vervoerploeg voor het koffieuurtje heeft een nieuwe passsagier.

.

WeDommelen wenst u hele fijne
feestdagen en een sprankelend 2020

