Zorgcoöperatie Zeeland
Mededelingen en nieuws van de Zorgcoöperatie.

Fittest 55+ Zeeland, 2e fittestdag 13 juni a.s.
Veel mensen tussen de 55 en 75 jaar hebben gebruik
gemaakt van de aanmelding voor de fittestdag. De eerste
fittestdag was op 14 maart jl. en is als zeer positief
ervaren.
De 2e fittestdag is gepland op 13 juni a.s. Degenen die op
de wachtlijst staan, krijgen persoonlijk bericht. Mogelijk
bent u deze keer nog niet aan de beurt.
In overleg met de deelnemende organisaties wordt aan
een vervolg, 3e fittestdag, gewerkt. Zodra we daarvoor een
datum hebben, laten we het u weten via Ut Rookelijzer of
de website van Zorgcoöperatie Zeeland.
Nogmaals wij zijn blij met zoveel belangstelling. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep
Fittestdagen Zeeland: Maria Willems (ZCZ) Toos Dekkers (KBO) Sjan van de Laar,
José Heijnen (GGD) en Helma Vermeer (ZCZ) tel. 06 20246024.

Dans & Muziekavond in Compostella.
Wilt u een gezellige avond-uit beleven? Kom dan naar dans- en
muziekavond in Compostella. Compostella heeft in samenwerking met
“Vrienden van Compostella” en Zorgcoöperatie Zeeland een dansavond
gepland op vrijdag
7 juni a.s. en dan kunnen we genieten van '"Bekant vur Niks'.
Of u nu van dansen houdt of alleen van de muziek, de deur staat voor u
open. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Aanvang 19.00 uur tot ongeveer 22.00 uur, entree is gratis, u betaald
alleen uw consumptie

Koninklijke Onderscheiding
Piet van den Berg (vrijwilliger bij ZCZ REpareert) en Betsie van Rossum (gastvrouw in
D’n Inloop) hebben op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding ontvangen voor al hun inzet
voor de samenleving!
Namens het Bestuur: van harte gefeliciteerd!!

2e Paasdag 2019
2e Paasdag jl. hebben we weer mini-pizza’s gebakken in D’n Inloop met de Pizarette. De opkomst was
groot, we pasten nog net in D’n Inloop. Ook hebben de gasten geholpen met het snijden van de
benodigde ingrediënten. De pizzaatjes waren heerlijk en de gasten vonden het erg gezellig. Voor
herhaling vatbaar volgend jaar!!!

Wist u dat:
- op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, D’n Inloop open is van 9.30 tot 12.00 uur.
- elke donderdagochtend om 09.30 uur de wandelaars van de 5 en 10 km vanaf 9.15 uur kunnen
verzamelen in de Pater Bergsma zaal. De wandelaars hebben de mogelijkheid om bij terugkomst
(± 10.45 en 11.45 uur) een kopje koffie/thee te nuttigen in de Pater Bergsma zaal.
- elke donderdagochtend om 10.15 uur de wandelaars van de 3 km vertrekken vanuit D’n Inloop.
De wandelaars kunnen vooraf een kopje koffie/thee nuttigen in D’n Inloop.
Een vrije gift hiervoor is welkom!!!
- er op zondag 30 juni a.s. voor de 2e keer het wandelevenement “de Zellandse Omloop” plaats vindt
en een deel van de opbrengst gedoneerd wordt aan een goed doel! Dit jaar “ZCZ Repareert”.
- Ontmoetingscentrum D’n Inloop open is van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur,
voor alle Zeelanders. Loop eens binnen voor een kopje koffie/thee en een praatje!!
- voor vervoer- en/of klusvragen kunt u contact opnemen met 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.

