Zorgcoöperatie Zeeland
Mededelingen en nieuws van de Zorgcoöperatie.

Extra aandacht voor de mantelzorger die moeilijk even van huis kan.
De wijkverpleegkundige Helma Vermeer van de Zorgcoöperaties Zeeland gaat u extra ondersteunen. Dit
doet zij door de oppas voor uw zorgvrager even van u over te nemen. Tijdens het Mantelzorgcafé en/of
een ‘Onder-ons-je’ voor mantelzorgers in Zeeland is uw zorgvrager, indien die niet mee kan komen, van
harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Zorgcoöperatie “D’n Inloop”.
De wijkverpleegkundige wil “zorg op maat” bieden. Hoe doet ze dat? U
neemt contact met haar op. In een persoonlijk gesprek vertelt u wat
belangrijk is voor het tijdelijk overnemen van de zorg. Samen maakt u
hierover afspraken met als doel dat er passende zorg geboden wordt. En
ook heel belangrijk, u kunt even met minder zorgen deel nemen aan het
Mantelzorgcafé en/of een ‘Onder-ons-je’ voor mantelzorgers. Is in uw
situatie het bezoek aan ‘d’n Inloop’ niet mogelijk, dan zoekt zij naar
deskundige oppas aan huis.
Waar kunt u terecht met uw vragen?
Voor al uw vragen over (mantel)zorg kunt u terecht bij onze:
* wijkverpleegkundige Helma Vermeer, helmavermeer@zorgcooperatiezeeland.nl, 06-20246024
* preventiewerker jeugd Nettie Nabuurs, nettie@preventiewerkerjeugd.nl, 06-53343689

Veel belangstelling voor het Mantelzorgcafé van 23 februari.

Het theaterstuk “Ik wil je niet kwijt” door theatergezelschap Nocturne uit Nijmegen was een succes.
Dementie en de problemen die dat met zich mee kan brengen werden op een duidelijke maar soms ook
op een ludieke wijze gebracht. Afgewisseld met
bekende muziek voorzien van toepasselijke teksten.
Na afloop gingen de acteurs met het publiek in
gesprek. Hebt u de voorstelling gemist?
Op 23 maart om 13.30 uur wordt het stuk nogmaals
gespeeld in De Phoenix Schaijk. Toegang is gratis.

Onder-ons-je voor mantelzorgers
voor jongeren 12+

Op donderdag 21 maart in D'n Inloop (ingang
Compostella)van 13.30-15.00 uur zijn
ouders/verzorgers voor jongeren 12+ van harte
welkom bij het “Onder-ons-je” waarin aandacht
wordt besteed aan:
recreëren met jongeren met een beperking; wat moet er wettelijk geregeld zijn vóórdat uw kind 18 jaar
is; uw ervaring met uw leverancier van WMO hulpmiddelen. Aanmelden is niet nodig.
Nettie Nabuurs preventiewerker jeugd, Mieke van Gerwen Mantelzorg jeugd 12+

Foto expositie door plaatselijke fotografen
“Beelden zijn krachtiger dan woorden”. Op 30 maart 2019 om 15.00 uur wordt een kleine maar

waardevolle expositie geopend door burgemeester Bakermans. Zeelandse mantelzorgers zijn in beeld
gebracht door Zeelandse amateur en beroepsfotografen. Supermarkt Jumbo in Zeeland heeft in haar
winkel hiervoor ruimte beschikbaar gesteld.
-- Zodoende kan --

Zodoende kan een groot publiek bereikt worden. Bijzonder van deze expositie is dat het mensen uit ons
midden zijn “onze mantelzorgers”. Jong en oud, man en vrouw, ieder op hun eigen wijze in beeld
gebracht. Na 30 maart zijn deze foto’s nog een maand lang te zien bij de Jumbo in Zeeland. Op deze
manier willen we aandacht voor alle mantelzorgers vragen. Sta er eens bij stil en vraag de mantelzorger:
Hoe gaat het met je?

Algemene Leden Vergadering
Maandag 25 februari jl. was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Zorgcoöperatie. De
opkomst van onze leden was matig. Aan de hand van een PowerPointpresentatie werd door de
voorzitter het jaarverslag 2018, samengesteld door de secretaris, gepresenteerd. De penningmeester
lichtte het financiële gedeelte toe en de coördinators van de diverse commissies deden verslag van het
functioneren van de diensten. Na de pauze was er een presentatie van “Samen Landerd, Samen Erbij”
die gehouden werd door Caren van Donzel met hulp van onze wijkverpleegkundige Helma Vermeer. Aan
de aanwezigen werd gevraagd actief mee te denken. Het was een interessante en leuke avond.

DANS & MUZIEKAVOND
Wilt u weer eens een heerlijke avondje uit beleven? Kom dan naar de Dans & Muziekavond bij
Compostella. Op de eerstvolgende avond zal accordeonist Jos Driessen komen optreden en samen
met u zorgen voor een fantastische avond waar geluisterd, gezongen maar ook gedanst mag worden.
Maandag 18 maart, vanaf 19.00 uur in de Pater Bergsmazaal in Compostella, entree is GRATIS
U betaalt alleen uw consumpties.
Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met:
Stichting Vrienden van Compostella, BrabantZorg en Zorgcoöperatie Zeeland.

Wist u dat:
- op donderdag de wandeltijden zijn: 5 en 10 km. om 9.30 uur vanuit het klein café in Compostella,
3 km. om 10.15 uur vanuit D’n Inloop en de beweegtuin om 9.15 uur vanuit D’n Inloop.
- 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 diensten@zorgcooperatiezeeland.nl
Wordt lid, en steun hiermee de Zorgcoöperatie, via 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.

