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Uitgenodigd voor ontmoeting met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima
Met enige trots kunnen wij melden dat de voorzitter en de secretaris van "Zorg om Zorg"
uitgenodigd zijn voor een ontmoeting met de Koning en de Koningin. Samen met Burgemeester
Steven Adriaansen en Wethouder Lars van der Beek geven wij op 16 februari 2016 een toelichting
op ons burgerinitiatief aan zijne Majesteit de Koning. De komende weken bereiden wij deze
ontmoeting inhoudelijk voor met de Gemeente en de provincie Noord-Brabant.
100ste huishouden aangesloten bij “Zorg om Zorg”
Op 8 december jl. heeft Burgemeester
(Steven) Adriaansen het 100e huishouden
welkom geheten bij de zorgcoöperatie “Zorg
om Zorg”. Bij zijn bezoek aan Maria en Fons
Guns sprak hij zijn waardering uit voor het
Putse burgerinitiatief dat in minder dan 2 jaar
uitgroeide tot een vrijwilligersorganisatie die
er toe doet in de Gemeente Woensdrecht.
Ondertussen telt de zorgcoöperatie 112
huishoudens.
Pilot: Zelf doen, Samen doen, Laten doen
In de vorige nieuwsbrief is melding gemaakt van de pilot met als doel dat Putte een eigen
informatie- en ontmoetingspunt krijgt waar alle vragen over wonen, welzijn en zorg kunnen
worden gesteld. In hoofdlijnen is de inhoud van de pilot goedgekeurd door Wethouder Lars van
der Beek. Bij de pilot worden verschillende partijen betrokken: Huisartsen Putte, Wijkzuster,
Wmo-consulent, BWI, Wmo-adviesraad en het dorpsplatform. Daarnaast is “Zorg om Zorg” door
het Nationale Ouderfonds uitgekozen om de pilot te koppelen aan een lopend Europees project.
In januari aanstaande verschijnt een extra nieuwsbrief over de inhoud van de pilot en de
Europese samenwerking. De pilot start formeel op 26 januari 2016.
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Bijeenkomst voor opa’s en oma’s
In de huidige tijd passen opa’s en oma’s vaak op kleinkinderen. Een verantwoordelijke taak, die
zij met zorg uitvoeren. In de praktijk blijkt dat grootouders veel vragen hebben over
de opvoeding van hun kleinkinderen. Op 24 februari 2016 wordt in samenwerking met Stichting
Kinderopvang Zuidwesthoek en het CJG-Woensdrecht een ochtend georganiseerd voor Opa’s en
Oma’s, die vragen hebben over de opvoeding van hun kleinkinderen.
De kleinkinderen worden tijdens deze bijeenkomst door professionele kinderbegeleiding
opgevangen, zodat grootouders in alle rust aan de bijeenkomst kunnen deelnemen. In januari zal
nadere informatie worden gegeven over deze bijeenkomst.
Tabletcursus
Zoals eerder aangekondigd start “Zorg om Zorg” met een tabletcursus voor beginners. Door een
technische niet ingeschatte complicatie is de start uitgesteld tot het voorjaar van 2016.
De cursus is een kennismakingscursus voor mensen die nog niets van tablets of computers weten,
maar er wel nieuwsgierig naar zijn. We laten u zien wat er met een tablet kan en laten u, onder
begeleiding, zelf oefenen. Daardoor kunt u beoordelen of een tablet iets voor u is en of u er in
de toekomst zelf een wilt aanschaffen. De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de
basisschool Op Dreef en we maken gebruik van de voorzieningen van de school.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk 3/4 uur: op dinsdag 1 maart, dinsdag 8 maart
en dinsdag 15 maart van 13:00 tot 13:45 in Basisschool Op Dreef (naast De Biezen) in Putte. Voor
de eerste cursus zijn nog 5 plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij, want vol is vol. De cursus
is gratis voor leden van “Zorg om Zorg”. Van niet-leden wordt verwacht dat zij eerst lid worden
van “Zorg om Zorg”. Voor informatie over de cursus bel: 06 10 09 07 65. Aanmeldingen via email:
cursus@zcputte.nl of bel 06 20 25 55 29.
Zorg dat je erbij bent
Op 26 januari 2016 wordt wederom een muzikale avond georganiseerd door en voor inwoners
van Putte. De avond wordt uniek en mag u niet missen. Nadere informatie volgt in week 2 via
een flyer in uw brievenbus. Inwoners die zeker willen zijn van een plaats melden zich alvast aan
via concert@zcputte.nl of 06 20 25 55 29. De bijeenkomst is voor iedereen gratis.

Een cadeau voor de kerst
Geef uw vader, moeder, opa of oma een cadeaubon ter waarde van 1 jaar lidmaatschap van “Zorg
om Zorg”. Een cadeaubon voor een eenpersoonshuishouden kost € 12, - . Voor een
meerpersoonshuishouden betaalt u € 18,- . Een cadeaubon kunt u bestellen via:
secretariaat@zcputte.nl of bel: 06 10 09 07 65. Betaling contant bij aflevering.
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