Zorgcoöperatie Zeeland
De Zorgcoöperatie Zeeland informeert u.

Congres Nieuwegein
Helma Vermeer, gezondheidsopbouwwerker, en Mieke
van Gerwen, Mantelzorgcommissie, waren in november
jl. aanwezig op een congres in Nieuwegein met als
thema “Nieuwe Generatie ouderenzorg”. De
Zorgcoöperatie Zeeland heeft hier een inspiratie sessie
verzorgd binnen het thema “Nederland zorgt voor
elkaar”. Vanuit de Mantelzorgwerkgroep heeft
Mieke van Gerwen een waardevolle bijdrage geleverd
om het burgerinitiatief uit te dragen. Helma Vermeer
heeft de rol van Gezondheidsopbouw-werker binnen de
zorgcoöperaties toegelicht.

Bijscholing verkeer
Op donderdag 23 november jl. zijn onze vrijwilligers weer bijgeschoold met een opfriscursus
verkeer. De veranderingen in de verkeersregels en de verkeersborden, die er zijn bijgekomen,
zijn door Verkeersschool van Gerwen weer duidelijk uitgelegd. De vrijwilligers hebben allemaal
een proeve van bekwaamheid gemaakt (een soort van theorie-examen) en deze hebben zij
goed doorstaan. Zij kunnen weer veilig de weg op, met dank aan Verkeersschool Van Gerwen.

Kerststukje maken
In het kader van teambuilding zijn er op dinsdag 12 december jl. in D’n
Inloop kerststukjes gemaakt door de gastvrouwen. Dit was onder
begeleiding van Sofie van De Korenbloem.
Omdat D’n Inloop niet zo groot is, was er maar plaats voor 10
personen en wie het eerst komt…het eerst maalt. Onder het genot
van koffie en thee werd er hevig geknutseld. Het was erg gezellig en
het resultaat was prachtig en mag er zijn. Dankjewel Sofie!!

Om te noteren in uw agenda
-

woensdag 20 december, kerstborrel voor de vrijwilligers in het café van Compostella, van
19.00 tot 21.30 uur.
dinsdag 19 en woensdag 20 december van 19.30 tot 22.00 uur, inloopavonden
ontwikkeling nieuw Dorpshuis in de Bibliotheek.
vrijdag 12 januari, nieuwjaarsborrel in het café van Compostella van 19.00-21.30 uur.
donderdag 25 januari 2018, ZCZ REpareert in De Garf van 14.00-16.00 uur.
maandag 26 februari 2018, jaarvergadering, in de P. Bergsmazaal van Compostella,

aanvang 19.30 uur.
Wist u dat:
-

-

Ontmoetingscentrum D’n Inloop geopend is op ma. t/m vrij. van 09.30-12.00 uur.
voor inwoners van Zeeland met een mobiliteitsprobleem, dat niet op een andere wijze
binnen de familie, buurt of kennissenkring kan worden opgelost, een hulpvraag gesteld kan
worden aan Zorgcoöperatie Zeeland. Neem hiervoor contact op met onze coördinator
Trudy van der Ven, tel. 0486-451773 of per e-mail info@zorgcooperatiezeeland.nl
voor klusvragen kunt u ook contact opnemen met Trudy van der Ven, tel. 0486-451773 of
per e-mail info@zorgcooperatiezeeland.nl
voor bezoek en ontspanningsvragen kunt u contact opnemen met Henriëtte van der Loop,
tel. 06-54321812 of per e-mail info@zorgcooperatiezeeland.nl
de Zorgcoöperatie Zeeland voor iedereen klaar staat met een hulpvraag. Meer
informatie op onze website: www.zorgcooperatiezeeland.nl en onze Facebookpagina.

Wordt lid, en steun hiermee de Zorgcoöperatie, via tel. 0486-451865 (Henk van Griensven)
of door het invullen v/e aanmeldformulier dat staat op www.zorgcooperatiezeeland.nl
Formulier is ook verkrijgbaar bij D’n Inloop, Franciscushof 1.
Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Egbert van Hout, voorzitter.

Het bestuur wenst iedereen Fijne Kerstdagen
en een Voorspoedig Nieuwjaar

