Nieuwsbrief 06
Februari 2016
Een bijzondere ontmoeting met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima
“Koningspaar roemt Zorgcoöperatie Putte”: aldus de kop van de Internetbode.

Tevreden kijken we terug op de ontmoeting met de Koning en de Koningin. De ontmoeting verliep
volgens een goed voorbereid programma, maar was ontspannen en gemoedelijk. Nadat de
burgemeester ons aan het koningspaar had voorgesteld, hebben we plaatsgenomen aan de
ronde tafel. Vooraf was een tafelschikking besproken. Erik zit naast de burgemeester en Peter zit
recht tegenover de Koningin. Het werd al snel na de kennismaking een spontaan en goed
inhoudelijk gesprek.

Nadat de burgemeester en de wethouder een korte toelichting gaven over de veranderingen in
de zorg was er aandacht voor de zorgcoöperatie. Zijne Majesteit werd door Erik bedankt voor
zijn inspirerende woorden die hij namens de regering heeft gesproken op Prinsjesdag 2013. Dit
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ging over dat de klassieke verzorgingsstaat die langzaam maar zeker verandert in een
participatiesamenleving.
De Koning nodigde ons uit om te vertellen hoe we de zorgcoöperatie vorm hebben gegeven en
hoe de zorgcoöperatie nu werkt en welke ambities we hebben. Hij vroeg zich af waarom er niet
meer mensen in het dorp zijn aangesloten bij de zorgcoöperatie. We hebben toegelicht dat het
in eerste instantie gaat om zorg en welzijn voor ouderen en dat we werken aan de oprichting van
een ontmoetingscentrum voor jong en oud. Hij was onder de indruk van de aanpak en de
betrokkenheid van de vele vrijwilligers. Koningin Maxima vond dat het oprichten van een
zorgcoöperatie een mooi initiatief is. Zij wilde weten op welke manier de gemeente hierin een
rol heeft gespeeld. We hebben het Koningspaar verteld dat we in de startfase veel positieve
ondersteuning en stimulering hebben mogen ervaren van de gemeente. We hebben verteld dat
we opkomen voor de belangen van de Puttenaren en samen met de gemeente zoeken naar
oplossingen voor problemen op het gebied van zorg en welzijn. Peter heeft verteld dat een groot
deel van onze activiteiten bestaat uit het samenbrengen van vraag en aanbod. Ook is aan de orde
geweest het oprichten van een meldpunt in Putte, waar burgers al hun vragen over wonen, zorg
en welzijn kunnen stellen. Het Koningspaar was zeer geïnteresseerd in het Europees project
waarin Putte is betrokken, maar helaas was er onvoldoende tijd om alle onderwerpen uitvoerig
te bespreken.
Peter en Erik kijken terug op een bijzondere ontmoeting met de Koning en de Koningin. Zij vinden
zich bevoorrecht, dat zij namens de vrijwilligers en leden van de zorgcoöperatie een gesprek
mochten voeren met Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima.

Gezocht
In de eerste ledenvergadering van de zorgcoöperatie op 11 april aanstaande wordt de
jaarrekening 2015 besproken en vastgesteld. Voorafgaand dient deze jaarrekening te worden
gecontroleerd door een kascommissie.
Het bestuur is op zoek naar twee leden die deze taak willen uitvoeren. Informatie over de taak
en functioneren van een kascommissie kan worden opgevraagd bij de penningmeester Mariol
Wildeman, telefoonnummer: 06 51 99 93 14. Kandidaten dienen zich voor 1 maart schriftelijk te
melden via: secretariaat@zcputte.nl. De keuze wordt bepaald in volgorde van aanmelding. De
controle zal plaatsvinden op 14 of 15 maart 2016.

Cadeaubon
Soms is het moeilijk om een cadeau voor iemand te vinden. Geef aan iemand die nog geen lid is
van de zorgcoöperatie 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 20 25 55 29. Betaling contant bij aflevering.
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