Zorgcoöperatie Zeeland
De Zorgcoöperatie Zeeland informeert u.

Geslaagde herfstwandeling

Op zondag 5 november jl. hebben we een erg geslaagde herfstwandeling gehouden voor alle
leden/vrijwilligers en partner van onze Zorgcoöperatie. De wandeling was zeer geslaagd te
noemen door het onverwacht groot aantal deelnemers (ca 30 personen) alsook de weersgesteldheid. Was het in de morgen nog
regenachtig, na de wandeling viel de regen met
bakken uit de lucht. Tijdens de wandeling zelf
was het aangenaam zonnig weer, geen wind en
een temperatuur boven de 10 graden.
De wandeling liep door een oud stukje Zeeland.
Via de Kleine Graspeel, Hoge Raam, Langenboomse weg linksaf het wijstbosje in en dan via
de Kladderpad naar de Vensteeg, alwaar de
mensen die watervrees hadden, of bang waren
vuile schoenen te krijgen, de waaghalzen (toch
nog ruim 25) weer ontmoetten. Via de Langenboomse weg werd weer het oude melkpaadje
opgezocht en via de Melkpad kwamen we weer in de Kerkstraat uit. Bij de molen aangekomen
stond de koffie al klaar, verzorgd door Joke en Marius, waarvoor bij deze dank, en werd er
onder het genot van de koffie/thee en een later sterker drankje met plezier en vele andere
verhalen terug gekeken op de afgelopen 50 jaren. Tegen 13.30 ging iedereen met een goed
gevoel huiswaarts en werd er op aange-drongen om deze wandeling zeker in stand te houden,
ja er waren zelfs vragen om dat meer frequent te doen. Persoonlijk denk ik denk ik dat zoiets 1x
per jaar aan de behoefte voldoet.
Andries Bongers

Agenda:
-

donderdag 23 november, opfriscursus Verkeer, aanvang 19.30 uur, Verkeersschool Van
Gerwen, Hogeweg 14 Zeeland, aanvang 19.30 uur. Aanmelden voor maandag 20
november via e- mail henriette@vd-loop.com
dinsdag 12 december, bloemschikken voor de gastdames/-heren, in D’n Inloop, aanvang
19.00 uur, opgeven bij Henriëtte van der Loop. aanvang 19.00 uur.
woensdag 20 december, kerstborrel voor de vrijwilligers in het café van Compostella, van
19.00 tot 21.30 uur.
vrijdag 12 januari 2018, nieuwjaarsborrel voor de leden in het café van Compostella van
19.00 tot 21.30 uur.

Wist u dat:
-

-

Ontmoetingscentrum D’n Inloop van maandag t/m vrijdag open is 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 van een aanmeldformulier dat staat op ww.zorgcooperatiezeeland.nl,
formulier is ook verkrijgbaar bij D’n Inloop, Franciscushof 1.
Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Egbert van Hout, voorzitter.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nog een paar foto’s van de herfstwandeling.

