Zorgcoöperatie Zeeland
Mededelingen en nieuws van de
Zorgcoöperatie.

Levende kerststal op donderdag 13 december.
Dag Zorgcoöperatie Zeelanders,
Zoals jullie her en der hebben kunnen lezen zal het Rode Kruis in samenwerking met de
Zorgcoöperatie Zeeland, de Zonnebloem en 't Vishok mensen assisteren om naar de levende
kerststal te gaan kijken. Deze is op donderdag 13 december in de parochiekerk "Jacobus de
Meerdere" in Zeeland. De kerk is om 18.00 uur open, 18.45 uur gaat het beginnen. Daarna zal je
een kop koffie/thee met iets lekkers aangeboden worden in het restaurant van Compostella.
En? heb je al rond gekeken en iemand op het oog om te helpen die avond naar de kerk te
gaan? Ik weet zeker dat er in je omgeving iemand is die de levende kerststal graag zou
bijwonen, echter "het is al zo vroeg donker, en ik kan nu niet meer fietsend, ik moet alleen, en
hoe kom ik vanavond dan thuis".
Allemaal maartjes............ en daar kun je als lid van de zorgcoöperatie in Zeeland iets aan
doen.
Geef aan dat je hem/haar ophaalt, gezellig mee een bakkie koffie met iets lekkers gaat
drinken in het restaurant van Compostella, en........hem/haar weer heelhuids thuis brengt.
Ik weet zeker dat je daar een goed gevoel aan over houd en de gast, die jij hebt uitgenodigd
ook.
Met vriendelijke groeten, Toos Franken,
Rode Kruis afdeling Noordoost Brabant, coördinator activiteiten in Landerd.

Terugblik op het ‘Onder-ons-je’ Zentangle voor mantelzorgers
Op woensdag 21 november hebben we getekend onder leiding van Ria Derks. Ze leerde ons in
3 uur de techniek van het Zentangle. In de gezellige huiskamer van de familie Peters die voor
de gelegenheid tot leslokaal was omgebouwd, maakten 16 mantelzorgsters en 1 mantelzorger
een aantal technische tekeningen om die
vervolgens te gaan gebruiken bij het tekenen
van een klein kunstwerk.
De sfeer was geweldig; hard werken, gezellig
praten en toch lekker je hoofd ontspannen.
Natuurlijk werd er ook deze keer bij aanvang
van de workshop weer gezorgd voor koffie,
thee met iets lekkers. Tijdens de pauze nog iets
te knabbelen en te snoepen bij een glaasje
frisdrank. Natuurlijk moest onze geest wel helder
blijven!
Met al dat lekkers en de heerlijk ontspannen
workshop was het weer een Onder-ons-je
waarvan we genoten hebben. Ter afsluiting
werden onze persoonlijke werkstukje bewonderd. Tevens had Ria voor elke deelnemer een
setje zentangle-papier en de tekenpen als cadeautje om thuis verder te kunnen oefenen.

Ria dank je voor je deskundige en vriendelijke begeleiding. Knap dat je met zoveel deelnemers
toch het overzicht hebt gehouden en ieder de nodige aandacht hebt gegeven. Anja, dank je
dat we te gast mochten zijn in jullie huiskamer.
Tot slot dank aan de Zorgcoöperatie die dit voor de mantelzorgers georganiseerd heeft.

Om te noteren in uw agenda
Woensdag 19 december: kerstborrel voor de leden in het café van Compostella, van 19.00 tot
22.00 uur, ZCZ viert het 1e lustrum en “ANNELIEKE MERKX” komt
zingen, aanmelden kan tot 12 december bij Henriëtte van der Loop
via email: henriette@vd-loop.com
Vrijdag 18 januari: nieuwjaarsborrel in het café van Compostella, van 19.00 tot 22.00 uur.

Wist u dat:
- Ontmoetingscentrum “ Dn Inloop” is 2e kerstdag geopend van 10.30 – 13.30 uur.
- 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
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 ALLE
LEDEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN
EEN GOED EN GEZOND 2019

