Zorgcoöperatie Zeeland: nieuwsbrief
Uit de agenda van de Voorzitter

We hebben binnenkort FEEST!!!!!!!! Oh ja zult u vragen, en
waarom dan???? Niet alleen verhuizen we eind van dit jaar of
begin volgend jaar naar het nieuwe dorpshuis maar de
Zorgcoöperatie bestaat bijna 10 jaar in Zeeland. En beide gebeurtenissen zijn een feestje waard. Want
verhuizen naar het dorpshuis biedt allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden. We kunnen daar meer
mensen ontvangen in D’n Inloop. Er is meer ruimte om allerlei activiteiten te organiseren vanuit de
Zorgcoöperatie. En wie wil nou niet in dat mooie nieuwe gebouw zitten en elkaar ontmoeten???? Ik
verheug me daar al helemaal op.
En dan de tijd dat we als Zorgcoöperatie aan het werk zijn voor
en door het dorp. Volgend jaar december is dat 10 jaar. In de
andere dorpen is dat dit jaar al 10 jaar of halverwege het
volgend jaar alweer 10 jaar. En ook dat is een feestje waard.
Want wat is er veel gedaan in het dorp onder de vlag van de
Zorgcoöperatie. In de aanloop naar volgend jaar december zal
ik regelmatig vertellen over onze activiteiten en acties. Nu wil ik
jullie wijzen op onze actie in de week van 6 november. Want we willen graag nog meer vrijwilligers en
leden verwelkomen binnen de Zorgcoöperatie. En dan het liefst uit alle gelederen van ons mooie dorp.
Vrouwen, mannen, jonge mensen, oude mensen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met
een beperking.
In de week van de mantelzorg (6 – 12 november) zullen wij, als Zorgcoöperatie, aan u als inwoner van
het dorp vragen of u ook de uitdaging aan wilt gaan met ons om de leefbaarheid in ons dorp nog meer
te verhogen. Daarvoor krijgt u mogelijk een brief van ons in uw brievenbus, of komt u ons op een
bepaalt moment tegen in de Jumbo voor een praatje over wat wij doen en wie wij zijn. En u heeft vast
het grote artikel van onze drie Zorgcoöperaties in de Arena gelezen. Met interviews met de vrijwilligers
en afnemers van onze diensten en met onze preventiemedewerkers en de voorzitters.
En ook al heeft u helemaal niets van dit alles gezien of gelezen maar wilt u ons toch helpen om de
leefbaarheid in ons dorp te vergroten dan verwelkom ik u graag als lid en vrijwilliger.
Voorzitter, Mariëtte Oostveen

Workshop bloemschikken

Op maandag 19 december a.s. is het weer bloemschikken voor de Zeelanders,
in het Dorpshuis. De kosten voor deze workshop zijn € 17,50 voor de
Zeelanders en € 7,50 voor de leden van de Zorgcoöperatie. Aanmelden vóór
10 december bij Henriëtte van der Loop:
henriette@vd-loop.com of 06-54321812
Kerstborrel voor de leden (om te noteren in uw agenda)
Op woensdag 14 december a.s. wordt er een kerstborrel gehouden voor de leden van ZCZ. De
vrijwilligers ontvangen dan een attentie voor het gedane werk in het afgelopen jaar. Dit jaar voor de 1e
keer in ons nieuwe Dorpshuis, aanvang 19.30 tot 21.30 uur. Er volgt nog een officiele uitnodiging en
aanmelden is verplicht voor de organisatie van deze bijeenkomst.

Herfstwandeling
Na een mooie herfstwandeling, van de
Zorgcoöperatie, o.l.v. Andries Bongers, hebben de
deelnemers na afloop van de wandeling, genoten
van een kopje koffie met een lekkere appelflap in
de molen aan de Kerkstraat. Andries vertelde ook
nog wat over onze Zillandse meulens.... Een
geslaagde ochtend/middag met veel gezelligheid.

Creatief met bamboe voor mantelzorgers
Nu de dagen weer korter worden en de temperatuur lager zijn we meer binnen. Dit kan ertoe leiden dat
u als mantelzorger minder contact hebt met anderen. Daarom hebben de leden van de mantelzorgcommissie een creatieve middag voor u als mantelzorger georganiseerd. Tijdens deze middag bent u in
de gelegenheid om een Klapkroon van bamboe te maken. Zie de foto.
Denkt u ik ben niet creatief of u wilt niet creatief bezig zijn. Bent u wel op
zoek naar gezelligheid en wilt u graag mantelzorgers ontmoeten. Ook dan
bent u op deze middag welkom.
De creatieve activiteit vindt plaats op: woensdag 23 november
van: 13.30 uur tot 15.30 uur plaats: het zaaltje bij “De Eikenhof”
(Kerkstraat 20) onder leiding van Ria Derks
Hebt u zin om mee te doen dan bent u van harte welkom.
Aanmelden bij Anja Peters: ajtmpeters@gmail.com of telefonisch 06-43249429.

Ontspanning en bezoek

De begeleiding en bezoek kent een sociaal karakter. Vrijwilligers zijn bereid om met mensen, die dat niet
helemaal zelfstandig kunnen, bijvoorbeeld samen boodschappen te doen of met mensen die daar
behoefte aan hebben op gezette tijden een praatje te maken.
Hoe gaat het in zijn werk?
U neemt contact op met onze coördinator Henriëtte van der Loop voor een
gesprek, telefonisch
06-54321812 of per email diensten@zorgcooperatiezeeland.nl
Kosten?
Voor eventuele reiskosten wordt een vergoeding van € 0,25 per km in rekening
gebracht. Parkeergelden zijn ook voor uw rekening. U betaalt rechtstreeks de
overeengekomen vergoedingen aan de vrijwilliger na iedere rit uit.

ZCZ REpareert op DONDERDAG 24 nov. a.s. in het nieuwe Dorpshuis
Wij zijn verhuist! ZCZ REpareert ruim 6 jaar te gast geweest in gemeenschapshuis De Garf verhuisd naar
een nieuwe plek in het nieuwe Dorpshuis Zeeland. Dat zal beslist even wennen zijn voor u als bezoeker
van ZCZ Repareert maar ook voor onze
vrijwilligers die nu daar in het Dorpshuis Zeeland
hun plekje moeten vinden. Dus hebt u nog iets te
repareren? Dan kunt u nog steeds gewoon bij
ons terecht. Alleen moet je daarvoor zijn in het
nieuwe Dorpshuis Zeeland. En ook, zoals u van
ons gewend bent, krijgt u een kop koffie
aangeboden en bovendien een gezellig praatje
toe.
ZCZ REpareert is donderdag 24 november open van 14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis Zeeland. Onze
diensten zijn ook nog geheel gratis, en wat ook blijft is de mogelijkheid tot een vrije gift ter dekking van
onze onkosten.

Wist u dat:

* 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 maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Jacqueline Bros, secretaris.

