Zorgcoöperatie Zeeland , nieuws en mededelingen
Uit de agenda van de Voorzitter
Sinds vorige maand heb ik diverse gesprekken, bijeenkomsten en
overleggen gehad vanuit mijn functie als voorzitter. De eerste bijeenkomst was met de wethouders en
de burgemeester van de gemeente Maashorst. Daarin hebben diverse stichtingen, verenigingen en
particulieren kennis kunnen maken met het college van bestuur van onze nieuwe gemeente. Iedere
wethouder en de burgemeester hebben in twee gespreksrondes onderwerpen besproken die binnen hun
portefeuille vallen met de aanwezigen. Het was leuk en het zou mooi zijn als dit minimaal 1x per jaar
zou kunnen plaatsvinden.
Dan heb ik een kennismakingsgesprek gehad met Antoinette, voorzitter
van de KBO. Er zijn in Zeeland heel veel verschillende verenigingen en
stichtingen en andere groepen waarmee ik graag kennismaak. Om te
horen en leren wat hun doel is voor de gemeenschap in Zeeland maar ook
om te bespreken of er onderwerpen zijn waarin we samen op kunnen
trekken. Want hoe mooi is het als we door samenwerking Zeeland een nog
mooiere en prettigere gemeenschap creëren.
Naast de bijeenkomst met het college van bestuur heb ik, samen met de
andere Zorgcoöperaties binnen Maashorst, de preventiewerkers volwassen
en een vertegenwoordiger van Pantein, een gesprek gehad over de manier
waarop wij onze preventiewerkers inzetten en hoe wij dat in de toekomst zouden willen vormgeven of
doorzetten. Het was een bijeenkomst waarbij we nu vooral beelden en ideeën gedeeld hebben daarover.
In een volgend overleg gaan we deze beelden verder bij elkaar brengen en bekijken hoe wij en de
gemeente Maashorst dit willen uitwerken. Ook heb ik weer met die twee enthousiaste creatievelingen
gesproken. Hun plannen worden steeds concreter en komen dan ook snel op de verschillende media
zodat mensen kunnen aanhaken daarin.
De enige vergadering waar ik graag bij was geweest maar wat niet lukt was de werkgroep Feel Fit. Met
deze werkgroep zijn we aan het nadenken over onderwerpen die aansluiten bij de leeftijdscategorie
tussen 25 en 55. Een heel groot bereik met allemaal verschillende doelgroepen daarbinnen. Daarom zijn
we nu vooral aan het kaderen, zoals dat zo mooi heet. En daar bedoel ik mee dat we kijken naar wat we
wel kunnen doen en wat te veel is om op te pakken. Hoe dat gaat uitpakken kom ik een volgende keer
op terug. Maar als jullie ideeën hebben voor deze doelgroep dan hoor ik dat graag.
Fijne tijd, Mariette

Fiets fit dag 20 juni in zeeland
Nee hoor, dat fietsen gaat me goed af. Dat is een reactie van velen,
dus ik hoef niet mee te doen. Maar je wilt het zo houden.
Dus laat je tijdig van informatie voorzien zodat je ook over 10 jaar
nog fijn kan fietsen. Wat is daarvoor nodig?
Dat hoor je op deze dag.
- Het wordt een praktische insteek met fiets
informatie van Veilig Verkeer Zeeland d.m.v. filmpjes.
- Je een kunt fietsparcours proberen
- Veel tips over veilig op pad met je (elektrische)fiets
- fietsfit oefeningen doen.
- Diverse fietsen te zien voor als het op een
gewone fiets niet meer gaat.
Maar vooral gewoon een gezellige dag waar je nog wat van
opsteekt. Vragen bel Helma Vermeer preventiewerker Zeeland
06 20246024

Iedereen is op deze dag welkom om een kijkje te nemen of als
er nog plek is om mee te doen. Breng gerust iemand mee!

Bloemschikken Gastdames en
Zeelanders
Op maandagavond 16 mei jl. hebben de
gastdames weer een bloemschikworkshop
gehad o.l.v. een van de medewerksters van De
Korenbloem. Deze werd gehouden in De Garf.
Er werd flink geknutseld en het resultaat mocht
er wezen. Dankjewel Franka voor de fijne
begeleiding in deze workshop.
Ook op maandagavond, maar dan op 13 juni jl.,
was het weer bloemschikken en nu voor de
Zeelanders in De Garf. Het was weer een gezellig
samenzijn met genoeg gespreksstof. Het
Bloemstukjes Gastdames
eindresultaat mocht er weer zijn. Met dank aan
onze twee vrijwilligers Marijke en Henriëtte.

Bloemstukjes Zeelanders

ZCZ REpareert op donderdag 30 juni a.s.
Belangrijke mededeling voor bezoekers ZCZ REpareert! Wij zijn er weer op 30 juni a.s. de laatste
donderdag van de maand. Hebt u nog iets te repareren? En kunt u niemand vinden die het kan maken
voor u? Dan moet je misschien toch bij ons zijn “ZCZ Repareert”.
Het maakt niet uit wat u wilt laten
repareren. Het klinkt simpel en dat is het
ook. Bovendien krijgt u nog een kop
koffie aangeboden en een gezellig praatje toe. ZCZ REpareert is donderdag 30
juni open van 14.00 tot 16.00 uur in De Garf. Onze diensten zijn geheel gratis,
maar een vrije gift ter dekking van onze onkosten, stellen we erg op prijs.
Tot ziens op 30 juni a.s. in De Garf.

Onderstaande reactie op het stukje van de voorzitter in de nieuwsbrief van mei jl.

Hallo Mariëtte Oostveen,
Wat een gezellige nostalgische herinnering heb je met ons gedeeld in de nieuwsbrief van mei van de
Zorgcoöperatie die stond in Ut Rookelijzer van mei! Fijn dat jij zoveel mensen in je nabijheid had om je
deze vaardigheden te leren. Het geeft altijd zoveel voldoening als je je zelfgemaakte producten bekijkt!
Het is een heel mooi initiatief van je om een Creatief Groep op te willen zetten in Zeeland.
Groetjes van Ingrid Verwoert.
In datzelfde Rookelijzer stond een paar bladzijden verder een artikel van Het Trefpunt. De oplettende
lezer zag dat in beide stukjes dezelfde foto is gebruikt. Dit was onze aanwijzing om de mensen te laten
weten dat de Zorgcoöperatie Zeeland en de Creatief Groep van het Trefpunt in het nieuwe Dorpshuis
gaan samenwerken. Immers, dat is de opzet van het Dorpshuis, dat de verenigingen gaan samenwerken
onder één dak. Dus, Mariëtte, ja we willen graag helpen om deze nieuwe
groep “Schuif mar oan!” op te starten. Het is zo fijn om samen met anderen
creatief bezig te zijn. En zeker heerlijk om tijdens zo’n middag tot mooie
gesprekken te komen.
“Schuif mar oan!”
Wie: creatief groep “Schuif mar oan!”
Waar: eerst nog in De Garf daarna in het nieuwe dorpshuis.
Wanneer: vanaf 1 september 2022 elke donderdag, van 13.30 tot 16.00 uur.
Heeft u interesse om ook te komen en mooie dingen te maken? Of heeft u nog vragen hierover?
Voor op te geven of informatie kunt u bellen met Ingrid Verwoert, 06-22603023.

Lokaal voor Lokaal
Lokaal voor Lokaal zoekt
een fondsenwerver

Lokaal voor Lokaal
wil kleding delen

Word jij blij van cijfers?
Word jij blij van aanvragen fondsen/subsidies?
Zoek je nog een maatschappelijk doel?
Ben je circa 5 uur per maand beschikbaar?
Meld je dan aan bij Lokaal voor Lokaal!!

Graag willen we in Zeeland
een kledingbank of iets dergelijks oprichten.
Hiervoor zijn we op zoek naar een vrijwilliger in de
vorm van een initiator/kartrekker/onderzoeker.

Voor meer vragen of aanmelding zijn we
bereikbaar via lokaalvoorlokaal@gmail.com

Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? Of wil
je meer informatie? Neem dan contact op via
lokaalvoorlokaal@gmail.com

KLUSDIENST
Vooropgesteld moet worden dat deze dienst GEEN onderhoudsdienst is. Bij “klusjes” dient te worden
gedacht aan het repareren van bijvoorbeeld een lekkende kraan, kapotte verlichting en het verhelpen
van kleine mankementjes en kleine herstelwerkzaamheden rondom het huis. De nadruk ligt op “klein”.
Het is niet de bedoeling van de dienst om bijvoorbeeld tuinonderhoud te plegen, verbouwingen uit te
voeren of terrassen en opritten aan te leggen.
Hoe gaat het in zijn werk?
U neemt contact op met onze coördinator, Trudy van der Ven, telefonisch: 0486-451773 of per email:
diensten@zorgcooperatiezeeland.nl
Kosten?
Kosten van materialen en vervoer van materialen komen voor rekening van de aanvrager. Als een
vrijwilliger het vervoer regelt wordt € 0,25 per gereden kilometer in rekening gebracht.

Wist u dat:
* er in juli en augustus geen Nieuwsbrief komt in verband met de vakantieperiode.
* het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 april jl. op de website staat van ZCZ, op
de Homepagina, rechterkant, onder het kopje “Nieuws”.
* D’n Inloop open is op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.
* Voor vervoer- en/of klusvragen contact opnemen met: Trudy van der Ven, 0486-451773 of
diensten@zorgcooperatiezeeland.nl
* Voor bezoek- en ontspanningsvragen contact opnemen met: Henriëtte van der Loop,
06-54321812 of diensten@zorgcooperatiezeeland.nl
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, open van ma. t/m vrij. van 9.30 tot 12.00 uur.
Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Jacqueline Bros, secretaris.

