Zorgcoöperatie Zeeland
De Zorgcoöperatie Zeeland informeert u.

Activiteit in de bibliotheek
In de week van Zorg en Welzijn, 12 t/m 16 maart, organiseert de Zorgcoöperatie in samenwerking met de bibliotheek van Zeeland enkele activiteiten. Maandagmiddag 12 maart van
13.30 tot 15.00 uur vindt er in de bibliotheek een workshop plaats met als thema “gehoorproblematiek bij jongeren”. De workshop wordt verzorgd door een ervaringsdeskundige met
haar begeleidster. U wordt geïnformeerd over gehoorproblematiek bij jongeren en de
consequenties die daarbij komen bijv. ten aanzien van werk. Tevens gaan we de beginselen
van gebarentaal oefenen.
Donderdagavond 15 maart vanaf 19.30 uur wordt de film “La famille Belier” vertoond in de
bibliotheek. In dit gezin is iedereen doof behalve de 16-jarige Paula. Ze is de onmisbare tolk in
het gezin. Wanneer haar muziekleraar ontdekt dat ze een gouden stem heeft, overtuigt hij haar
om deel te nemen aan een wedstijd van Radio France.
De gehele week is er een tentoonstelling met als thema de zorg coöperatie en informatie over
gehoorproblematiek.
Wij zien u graag in de bibliotheek van Zeeland.

Commissie Mantelzorg

Op 22 februari a.s. weer een “Onder-ons-je” voor jongere mantelzorgers vanaf 12 jaar. Dit vindt
plaats in D’n Inloop (ingang Compostella) van 13.30 tot 15.30 uur. In het “Onder-ons-je” wordt
onder leiding van Nettie Nabuurs, preventiewerker jeugd, gediscussieerd over hoe je keuzes
maakt voor de toekomst. Hierbij kun je denken aan ’Hoe vind ik passende oplossingen?’ Maar
ook hoe je keuzes kunt maken met betrekking tot je werkbelasting. Dus weer een leerzaam
maar ook praktisch onderwerp. Wij verwachten dat deze aandachtpunten u aanspreken.

Ontspanningsmiddag mantelzorgers
Bakken met Kris was voor de mantelzorgers uit
Zeeland een heerlijke en lekkere ontspanningsactiviteit. Op 15 januari namen 14 mantelzorgers
deel aan de workshop garneren van cupcake. De
cupcakejes waren kleurrijk en werden met grote
zorg opgesierd. Kris leerde ons om met de grote
hoeveelheid marsepein in diverse kleuren, kleine
vormpjes, mesjes, spateltjes en rollers om te gaan.
Het resultaat mocht gezien worden. Het was dan
ook wel bijzonder leuk dat we ieder met een
zelfgemaakte traktatie naar huis gingen.
Uit de bedankjes na afloop en de bedankjes per
mail bleek, dat de ontspanningsactiviteit een
succes is geweest.

Wist u dat:
-

op maandag 26 februari 2018 de jaarvergadering wordt gehouden voor onze leden. Deze
vindt plaats in de Pater Bergsmazaal van Compostella, aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00
uur. Na de pauze een interessante presentatie “Veilig Thuis” door Frank Merkx.
Ontmoetingscentrum D’n Inloop geopend is voor alle zeelanders van maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Loop eens binnen voor een kop koffie/thee, een praatje,
kaarten of een spelletje doen.

-

-

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 het aanmeldformulier dat staat op www.zorgcooperatiezeeland.nl
Het formulier is ook verkrijgbaar bij D’n Inloop, Franciscushof 1.
Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Zeeland, Jacqueline Bros, secretaris.

Foto’s van het Mantelzorgcafé van 7 februari jl.

