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NOVEMBER 2019
* 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;
volgende diner is op vrijdag 15
november. Aanmelden via:
eetenontmoet@wedommelen.nl.
* Ook dit jaar is er weer een mooi
bedrag binnen gehaald met de
RABOBank support actie, nl. € 188,Voor iedereen die op WeDommelen
heeft gestemd onze dank hiervoor!
* Sinds begin oktober hangt er een
AED apparaat onder de carport bij de
Dierenkliniek Dommelen in de
Kerkakkerstraat.
* Toneelvoorstelling over dementie:
“Strepen op het raam”. 9 november
13.30 uur bij Huis van Waalre.

* 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 26-11: Intimiteit bij
Dementie.
* Vogelverschrikkers Festival:
Hollandse Lunch.
Wij waren maandag als eerste aan zet
van de paradijsvogel lunches. Ons
kooktalent Ruud van Eet&Ontmoet
had een overheerlijke 3 gangen
Hollandse lunch in elkaar gezet
samen met onze vrijwilligers. Een
uitermate geslaagde middag met
bijpassende muziek in de sfeervolle
spiegeltent.
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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:
Elke 1e en 3e woensdag van de
maand. Deze maand op 6 en 20
november in het Bellemancafé.

GEMATCHT
* Lenen kookspullen
* Verzorgen lunch tijdens
vogelverschrikkersfestival
* Promoten talentenbank tijdens
vogelverschrikkersfestival

AANGEBODEN

GEZOCHT
* Tuin winterklaar maken.
* Meedenken/ideeën huiskamer
opknappen tussen 01-11-2019 en 01-012020.
* Mensen die 2x per jaar de 2
mozaïeklussen door Dommelen nalopen
om te noteren welke tegels er
beschadigd of weg zijn.
* Mensen die nav bovenstaande nieuwe
tegels kunnen leggen.
* Tuinpad vegen

AGENDA
1 nov:
6 nov :
9 nov :
15 nov:
20 nov:
26 nov:

Wandelen 13.30 uur
Koffie - uurtje Accent Belleman
Café 10.00-11.00 uur
Repaircafé: 10.00-12.00 uur
Eet&Ontmoet 18.00 uur
Koffie-uurtje Accent Belleman
Cafê 10.00-11.00 uur
Alzheimer Café :
“Intimiteit bij dementie”

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

* Fietsmaatje
* “Haken”maatje

talentenbank@wedommelen.nl

