Zorgcoöperatie Zeeland
Mededelingen en nieuws van de
Zorgcoöperatie.

Verslag van Onder-ons-je 15 mei ‘Bewegen en ontspannen’
Dit keer een sportieve buitenactiviteit. Tot nu toe zijn alle activiteiten binnen aangeboden. Het
is stralend weer. Onder leiding van enthousiaste buurt sportcoaches gaan 18 deelnemers aan
de slag. Ze wandelen van het Van Kilsdonkplein door het bos naar het Schoolbosje. Terwijl ze
heel serieus maar ook soms hilarisch werkten aan het uitvoeren van een aantal opdrachten.
Het blijkt een prima combinatie van leuke en afwisselende opdrachten die ervoor zorgen
dat ze automatisch met elkaar in contact komen en bovendien is er voldoende ruimte om
gewoon gezellig te kletsen en te informeren naar elkaars zorgtaken. Medewerkers van
Amarant zorgen voor verse koffie, thee en heerlijke vers gebakken cake in het Schoolbosje.
Een geslaagde activiteit waarbij de deelnemers van plan zijn om terug te komen in het
schoolbosje maar dan nemen ze de kinderen en/of kleinkinderen mee.

Cultuurmomentje
Op donderdag 17 mei was er een
cultuurmomentje in D’n Inloop. Mart Laurenssen
was er met zijn boeiende diaserie “Van Texel
tot Nieuw-Zeeland”. Het was druk, alle stoelen
waren bezet in D’n Inloop. De diaserie was heel
mooi en de gasten hebben er van genoten
onder het genot van een kop koffie.
Dankjewel Mart Laurenssen.

Themamiddag wonen
Op sommige momenten in het leven sta je stil bij je woonwensen en of je huidige woning hier
nog wel op aansluit. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen/trouwen, als er kinderen komen of
als de kinderen weer uitvliegen, en als je zelf ouder wordt. Voor deze laatste categorie houdt
Zorgcoöperatie Zeeland in samenwerking met Zorg Verandert op woensdag 20 juni a.s. een
kosteloze themamiddag: wonen nu en straks.
Wil je ook meepraten? Dan ben je woensdag 20 juni van harte welkom in D’n Inloop aan de
Franciscushof 1. Dit geldt ook voor mensen buiten Zeeland. De koffie staat vanaf 13.00 uur
klaar. De bijeenkomst start om 13.30 uur en neemt ongeveer twee uur in beslag.
Vooraf aanmelden is gewenst en kan bij gespreksleider Moniek Lommen via e-mail
info@samenmetinformelezorg.nl of wijkverpleegkundige Helma Vermeer via
e-mail helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl Ook voor andere vragen
kun je bij hen terecht.

D’n Inloop
Met ingang van juni komt Mariëlle van Landerd Sportzo, elke
donderdagmorgen naar D’n Inloop om een rondje te wandelen
in de tuin met een van de gastvrouwen en met bezoekers, die dat willen. Zij is
een van de initiatiefneemster van de tuin het “Beweeghofke”. Zij is op die
donderdagochtend ook aanwezig om gewoon een spelletje te doen of wat
te praten met de gasten.

Wist u dat:
- op woensdag 18 juli de vakantieborrel wordt gehouden in het café van Compostella van
19.00 tot 21.30 uur, voor de vrijwilligers die lid zijn van de Zorgcoöperatie.
- er houten stenen zijn in D’n Inloop, gemaakt door een vrijwilliger, om het spel “vier op een rij”
te spelen. Deze stenen zijn gesponsord door Cees en Antonet Verstegen, dankjewel !!
- Ontmoetingscentrum D’n Inloop geopend is voor alle Zeelanders van maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
- er in juli en augustus geen nieuwsbrief verschijnt en de eerstvolgende komt in
september.
- voor reparatie van kleding en kapotte huishoudelijke spullen en klein meubilair is “ZCZ
Repareert” geopend op de donderdagen 24 juni en 26 juli van 14.00 tot 16.00 uur in
De Garf.
- 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 e-mail: diensten@zorgcooperatiezeeland.nl
- voor klusvragen kunt u ook contact opnemen met Trudy van der Ven, 0486-451773 of e-mail:
diensten@zorgcooperatiezeeland.nl
- voor bezoek en ontspanningsvragen kunt u contact opnemen met Henriëtte van der Loop,
06-54321812 of per e-mail: diensten@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.

Het bestuur
Wenst de leden en
Vrijwilligers
Een hele fijne
zomervakantie

