Zorgcoöperatie Zeeland
Mededelingen en nieuws van de
Zorgcoöperatie.

Herfstwandeling 2018
De al bijna traditionele herfstwandeling van de leden van de Zorgcoöperatie is ook dit jaar
weer met succes gehouden. Op zondag 4 november zijn ca. 35 mensen bij de Coppensmolen
bijeen gekomen en mede dank zij het prachtige weer (zonnig, geen wind en een temperatuur
van ca. 8 graden werd deze wandeling, die deels door de
Graspeel en het buurtschap Kreitsberg voerde en ca. 4,5
km lang was, door alle deelnemers als erg positief ervaren.
Voor zover mensen elkaar niet kenden, leerde men elkaar
kennen tijdens dat wandelen. Na afloop van deze
wandeling stond in het molenhuis al de koffie met gebak
klaar dank zij enige leden, die wel deze bijeenkomst wilden
bijwonen, maar niet de wandeling. Onder het genot van
deze koffie en later van een wijntje of biertje werd er nog
lang doorgepraat door zoveel mensen dat het molenhuis
maar amper groot genoeg was. Tegen 13.00 uur ging
iedereen met een voldaan gevoel naar huis, maar niet na
gezegd te hebben dat zij ook volgend jaar weer deel
wilden nemen.

Alzheimer café in Veghel op dinsdag 20 november.
Voor de naasten van een persoon met dementie is het vaak heel moeilijk om goed contact te
krijgen. Naarmate het ziekteproces vordert, verdwijnt langzaamaan het vermogen om een
gesprek te voeren. Tijdens het Alzheimercafé in Veghel op dinsdag 20 november 2018 komt
Evelien Pullens vertellen hoe je dan meer vanuit het gevoel contact kunt maken.
-- In haar boek –

In haar boek “De vier dementie” beschrijft Evelien Pullens hoe zij op een ander,
intuïtief niveau contact is gaan maken met haar moeder, die dementie heeft.
Deze contacten leveren vertrouwen, liefde en nieuwe inzichten op. Het
Alzheimercafé opent om 19.00 uur zijn deuren, het programma begint om 19.30
uur. Iedereen die iets met dementie heeft uit de regio Boekel, Uden, Meierijstad,
Bernheze en Landerd is van harte welkom. Voor de bezoekers is er volop
gelegenheid om mee te praten en ervaringen te delen. Tijdens de avond zijn er
verschillende professionals aanwezig waar mensen individueel hun vragen
kunnen voorleggen.

Om te noteren in uw agenda
Dinsdag 20 november:
Alzheimercafé in Veghel, aanvang 19.00 uur.
Woensdag 21 november: Onder-ons-je voor Zeelandse Mantelzorgers met het thema
“Creatief bezig zijn met je handen”, workshop Zentangel o.l.v.
Ria Derks, van 13.00 tot 16.00 uur. We zijn te gast in de huiskamer van
Anja Peters, Kerkstraat 93a, Zeeland.
Donderdag 29 november: “ZCZ Repareert” in de Garf van 14.00 tot 16.00 uur.
Woensdag 19 december: Kerstborrel voor de leden, uitnodiging volgt, aan- /afmelden is
verplicht.

Wist u dat:
- Ontmoetingscentrum D’n Inloop open is van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 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. Ook voor klussen kunt u contact opnemen met
contactpersoon Trudy van der Ven, 0486-451773 of 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. Voor meer
informatie over Zorgcoöperatie Zeeland zie: www.zorgcooperatiezeeland.nl
Onze vereniging is opgericht op 9 december 2013 onder de naam "Vereniging Zorgcoöperatie
Zeeland, en we bestaan dit jaar “5 jaar”. Onze hoofdactiviteit bestaat uit het bevorderen
dat (kwetsbare) mensen met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven
participeren in de samenleving.
Dit doen wij door goed te luisteren naar vragen van burgers en verengingen. Met de burgers
en partners organiseren en stimuleren wij oplossingen in de buurt en wijk in Zeeland.
Samenwerking met bestaande organisaties, instellingen en overheden op de gebieden van
zorg, welzijn en wonen zijn hierbij van grote waarde.
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.

