Zorgcoöperatie Zeeland
Belangrijke mededelingen
Vooraankondiging (Noteer alvast in uw agenda of op de kalender)
Theatervoorstelling ‘Samen staan we sterk’ 23 september om 19.30 uur in Het Wapen van Reek.
Aangeboden door de Werkgroep Mantelzorgcafé van de Zorgcoöperaties Schaijk, Reek en Zeeland.
Centraal staat: het maken van keuzes. Hoe stippel je zelf je eigen route uit? Iedereen is welkom
ook al bent u geen mantelzorger.
De Mantelzorgcommissie (Mieke van Gerwen)

Rabo Clubsupportactie
Ook dit jaar neemt Zorgcoöperatie Zeeland weer deel aan de Rabo Clubsupportactie waarbij alle
leden van de Rabobank hun stem(men) kunnen uitbrengen op hun favoriete club of stichting.
Elke uitgebrachte stem vertegenwoordigt een bepaald
bedrag dat ten goede komt aan de uitgekozen
vereniging of stichting, dus hoe meer stemmen hoe
hoger het bedrag.
Dit jaar wil de Zorgcoöperatie het bedrag dat door de
bank wordt uitgekeerd besteden aan de aanschaf van
een belevenistafel die vanaf begin 2023 op onze
nieuwe locatie in het nieuwe Dorpshuis kan worden
gebruikt door onze bezoekers.
Het uitbrengen van de stemmen is voor leden van de Rabobank mogelijk van 5 september tot 27 september 2022 dus als u lid bent van de bank, laat uw stem niet verloren gaan en
stem op uw favoriete club.

ZCZ REpareert op DONDERDAG 28 juli a.s.
Belangrijke mededeling voor bezoekers ZCZ REpareert! Ondanks de vakantieperiode is ZCZ REpareert op
donderdag 28 juli gewoon geopend.
Dus bent u dan thuis en hebt u nog iets te repareren? Dan kunt u gewoon bij ons terecht. Bovendien
krijgt u nog een kop koffie of thee aangeboden en een gezellig praatje toe. ZCZ REpareert is donderdag
28 juli 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 28 juli a.s. in De Garf.
In augustus is ZCZ REpareert i.v.m. vakantie gesloten.

Wist u dat:
* D’n Inloop open is op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur, ook in de vakantieperiode.
* 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.

