Zorgcoöperatie Zeeland
Mededelingen van de Zorgcoöperatie.

Nieuwjaarswens
Lieve mensen,
Wat een bizar jaar hebben we achter de rug. Een virus dat de hele wereld in zijn greep hield (en houdt)
Het is gek dat iets wat ons isoleert, tegelijkertijd ook verbindt. Wat een impact heeft het gehad op een
ieder van ons, de een werd getroffen door persoonlijk leed en verlies, eenzaamheid omdat we afstand
moeten houden en vele gezellige momenten die niet doorgingen. De feestjes
waar je anders niet op zit te wachten zijn nu van harte welkom. Contact met
elkaar dat is wat we willen.
We missen elkaar, we missen deze gezellige momenten maar we moeten nog
echt even volhouden. Laat 2021 het jaar zijn waarin we het virus gaan
beteugelen, het vaccineren is gestart en vertrouwen dat er langzaam weer
wat meer ruimte komt. Dus hou vol, zet jezelf aan om structuur in je dag te
houden, blijf goed bewegen/ buiten wandelen, eet gezond, houd contact waar kan en ben lief voor
jezelf! En ook in het nieuwe jaar geldt: heb je behoefte aan een luisterend oor, een vraag of wil je
informatie; gewoon efkes belle, das coronaproof.
Een hele lieve, warme nieuwjaarsgroet van Helma Vermeer,
preventiewerker volwassenen, 06 20246024
helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl

Nieuwjaarswens en brief van de gemeente
Namens het hele bestuur een gelukkig en gezond 2021 en dat het een beter jaar
mag worden dan 2020.
Onderstaand bericht ontving ik van de gemeente. Neem hier kennis van en doe zo nodig een beroep op
het aanbod van de gemeente.
Met hartelijke groet, Egbert van Hout, voorzitter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste mensen,
Allereerst wens ik jullie allen een gezond en gelukkig 2021 en hopelijk kunnen we dit jaar weer enigszins
terug naar “normaal”!
Ik stuur jullie deze brief met de vraag of jullie van inwoners vragen krijgen over de vaccinaties
COVID-19, die binnenkort zullen starten en/of dat men zich zorgen maakt hierover. Mocht dat zo zijn,
dan zou ik het fijn vinden als jullie dat bij mij aangeven, ons college wil dan kijken of de gemeente hier
iets in kan betekenen.
Met vriendelijke groet,
Anita van der Wielen
Adviseur Welzijn
T: (0486) 458115
Werkdagen: maandag t/m donderdag, vrijdagochtend
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt lid, en steun hiermee de Zorgcoöperatie, via 0486-451865 (Henk van Griensven) of door het
invullen van het aanmeldformulier dat staat op www.zorgcooperatiezeeland.nl Het formulier is ook
verkrijgbaar bij D’n Inloop, Franciscushof 1.
Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Jacqueline Bros, secretaris.

