Zorgcoöperatie Zeeland
Mededelingen en nieuws van de Zorgcoöperatie.
Gevulde tas!
Zorgcoöperatie Zeeland heeft in mei jl. vrijwilligers/actieve burgers bedankt met een mooie goed
gevulde tas. Deze gevulde tas werd persoonlijk uitgereikt aan Robin van Zuylen, een van de actieve
burgers, door Henriëtte van der Loop, coördinator van de
vrijwilligers van ZCZ. Marc van Zuylen was zo vriendelijk om
daar een mooie foto van te maken. De vrijwilligers/actieve
burgers hebben zich ingezet voor inwoners van Zeeland
nadat ons land “op slot ging” door het Corona-virus. Ook nu
nog staan de vrijwilligers paraat en zetten ze hun beste
beentje voor. Zorgcoöperatie Zeeland is blij dat ze de
inwoners hebben kunnen helpen toen zij onze hulp nodig
hadden.
Waar een klein dorp groot in kan zijn!!
VRIJWILLIGERS/ACTIEVE BURGERS JULLIE ZIJN
FANTASTISCH……DANK DANK DANK
De gevulde tas werd mede mogelijk door sponsoring van: Gompie’s/De Korenbloem/For Kings and
Queens/WVDL/Zonnenberg Schoenen/De Pannenkoekenbakker/Café het Oventje/Jort Tweewielers
Ambianz/De Pastorie/van de Burgt/Slagerij van Haren/Kijk/Ben van Tienen/Schildersbedrijf Verstegen
Jumbo Zeeland/van Tienen koffie en Toff Boutique.
Heel veel dank hiervoor!

Mantelzorgcommissie
Egbert van Hout is met ingang van juni 2020 afgetreden als lid van de Commissie Mantelzorg van
Zorgcoöperatie Zeeland. Hij is voor de laatste keer aanwezig om een dankwoord en cadeautje, in
ontvangst te nemen. Anja Peters memoreert dat de Mantelzorgcommissie in september 2020 vijf jaar
bestaat, dit dankzij de werving en oprichting van Egbert.
Mede door zijn bijdrage en intermediair naar het bestuur hebben we ons werk met veel inzet, goede en
prettige samenwerking kunnen doen. We wensen Egbert met het beetje extra vrije tijd alle goeds toe en
hopen met het bestuur op dezelfde wijze te kunnen blijven samenwerking. Daarvoor worden twee
nieuwe bestuursleden, Lucy Kerkhof en Annie van de Cruijsen, in onze commissie opgenomen.
Egbert dankt ons voor de wijze waarop wij ons werk doen. Dit geeft vertrouwen in de toekomst en hij
wenst ons succes.

Ontmoetingscentrum D’n Inloop
Ontmoetingscentrum D’n Inloop, Franciscushof 1, Zeeland, gaat per 29 juni a.s. weer open op de
maandag, woensdag en vrijdag, er kunnen steeds 6 personen aanwezig zijn in. D’n Inloop is Coronaproof ingericht volgens de voorwaarden van de RIVM. Richtlijnen voor de bezoekers hangen bij de deur
en in D’n Inloop. Vriendelijk verzoek aan de bezoekers om zich strikt te houden aan deze regels. Bij
hoesten, grieperig voelen en verkouden zijn, D’n Inloop niet te bezoeken en thuis te blijven.

Bewegen in ‘t Beweeghofke
Bewegen in ’t Beweeghofke. Doe jij ook mee?!
Vanaf donderdag 11 juni 2020 is de beweegles in ’t beweeghofke weer begonnen! Senioren kunnen in
Zeeland wekelijks van 09.30 tot 10.15 uur bewegen in ’t Beweeghofke, de beweegtuin aan de
Kloosterstraat / Vlasroot. Onder begeleiding van buursportcoach Anne van Landerd SpoRtZO wordt
gevarieerde oefenstof aangeboden.
Na afloop wordt normaal gesproken gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken in de Pater
Bergsmazaal in Compostella. Echter is dat vanwege de corona maatregelen nog niet mogelijk. Zodra dit
kan, laten wij het natuurlijk weten!
Voor wie: Alle senioren in Zeeland
Wanneer: Wekelijks op donderdagochtend (09.30 tot 10.15uur)
Waar: Bewegen in ’t beweeghofke, de beweegtuin aan de Kloosterstraat/Vlasroot
Kosten: 1 strip per keer (deze wordt voor deelnemers gesponsord door de Zorgcoöperatie Zeeland)
Aanmelden!
Wij verzoeken iedereen om zich aan te melden. Dit kan door te bellen naar het nummer 06-417596164
of te mailen naar a.v.melis@ssnb.nl. Zo behouden wij het overzicht van het aantal deelnemers en
kunnen wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Wandelen op donderdag
Met ingang van donderdag 18 juni 2020 wordt er weer gewandeld:
- 9.30 uur: start wandeling 5 km. en 10 km. De 5 km. lopen in 2 groepen in verband met het afstand
houden van de 1,5 m. volgens de richtlijnen van het RIVM. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij
Compostella. Vrijwilliger(s) aanwezig.
- 10.30 uur: start wandeling 3 km. vanuit ’t Beweeghofke.
Aanwezig: student Landerd SpoRtZO / vrijwilliger(s)

Wist u dat:
- In verband met de vakantieperiode komt er geen nieuwsbrief in de maanden juli en augustus 2020.
- “ZCZ Repareert”, deze activiteit van de Zorgcoöperatie wordt voorlopig in de wacht gezet. In
september wordt opnieuw bekeken of er weer een “ZCZ REpareert” kan zijn in De Garf.
- Ontmoetingscentrum D’n Inloop open is op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur,
toegang voor 6 personen in deze corona-tijd, met de richtlijnen van de RIVM.
- 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

Het bestuur wenst alle leden een hele fijne zomer/vakantie!!
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.

