’t Dommels Accentje
Maart 2020

AGENDA:

Elke woensdagochtend 10:00 – 11:00 Koffie-uur van Accent in Ons Dommels Plèkske
Vr. 6 maart
Vr. 6 maart

13:30

Ma. 9 maart
Za. 14 maart

09:30- 11:30
19:00-21:00
10:00-15:30

Za. 14 maart

Wandeling
GeheugensteuN

De bibliotheek

Mozaïeken stoeptegels

Ons Dommels Plèkske
Ons Dommels Plèkske

10:00-14:00

NL-doet + Kennen & Gekend
worden
Repair café

Vr. 20 maart

18:00

Eet & Ontmoet

Het Bellemancafé

Di. 31 maart

19:30-21:00

Alzheimer Café

De Dommelstroom

14:00-16:00

Ons Dommels Plèkske

Eet & ontmoet

Mozaïek in Ons Dommels Plèkske:

vrijdag 20 mrt. om 18.00 uur in het
Bellemancafé. Aanmelden via
eetenontmoet@wedommelen.nl

Maandagochtend 9 maart van 9.30- 11.30
uur mozaïeken van stoeptegels
Maandagavond 9 maart van 19.00- 21.00
uur mozaïeken van stoeptegels
U kunt zich voor een van de twee dagdelen
aanmelden via:
Talentenbank@wedommelen.nl

Koffie-uurtje:
Elke woensdag van de maand
van 10.00 to 11.00 uur in
onze nieuwe ontmoetingsruimte “Ons Dommels Plèkske” aan de
achterkant van de Belleman

NL-Doet + Kennen & gekend worden
Op zaterdag 14 mrt. Van 10.00 -15.00 uur
in Ons Dommels Plèkske. Meer informatie
vindt u op de bijgevoegde uitnodiging.

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,

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

Thema: gedragsverandering bij dementie
31 maart 19.30 - 21.00 uur
in De Dommelstroom

GeheugensteuN
Is een open inloop op de eerste vrijdag van
de maand. 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 enzovoort.
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.

GEVRAAGD
-

-

Mensen die graag tuinieren en zo anderen
die dat niet meer kunnen vooruit willen
helpen
Wie heeft er zin om een plukroute mee op
te zetten?
Ideeën en organisatietalenten voor de
invulling van Ons Dommels Plèkske
Een fiets/natuurmaatje voor een
dementerende man

AANBOD
Vrijdag 6 maart: Geheugendiepte
Elke eerste vrijdag van de maand van
14 – 16 uur in de Leeszaal van de
bibliotheek, Hofnar 16 te Valkenswaard.

-

MATCH
-

Wandelen 6 maart
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.

Maatje voor te haken

-

Technika10 gaat ons ondersteunen met
NL-doet.
Ons team Inrichting heeft gezorgd voor
een nieuwe bar in Ons Dommels Plèkske.
Ons team Koffieuur-vervoer heeft een
nieuwe passagier erbij.

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

Accent op Ieders
Talent is elke
woensdag van 10:0011:00 uur bereikbaar
bij Ons Dommels
Plèkske

