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60 60 60 Stand van zaken
Tijdens de muziek- en informatieavond van 26 januari jl. is het centrale nummer voor alle
vragen over Welzijn, Wonen en Zorg voor Putte bekendgemaakt. De stuurgroep bestaande
uit afgevaardigden van TWB, thuiszorg met aandacht, de BWI, de gemeente, de huisartsen,
WMO-adviesraad, dorpsplatform en Zorg om Zorg zijn het eens geworden over de werkwijze
van het meldpunt en hopen op 1 mei aanstaande het nummer 60 60 60 daadwerkelijk in
gebruik te kunnen nemen. Hierover zullen we binnenkort alle Puttenaren informeren.

Zomeractie
Tijdens de zomer- en vakantieweken organiseert Zorg om Zorg iedere week voor leden en
meer in het bijzonder voor alleenstaande ouderen en mensen die er wel eens tussenuit
willen een uitje. In kleine groepjes met auto’s of een klein busje gaan we bijvoorbeeld naar
Intratuin, Ikea of winkelen bij de Action in Bergen op Zoom. Reserveer alvast de volgende
dagen: 26 juli, 1 augustus, 10 augustus, 18 augustus, 26 augustus en 3 september. Voor alle
deelnemers aan de uitjes sluiten we op 11 september de zomeractie af met een bijzondere
bijeenkomst in de Biezen. Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van mei.

Ogen en oren van de wijkzuster
Vrijwilligers van Zorg om Zorg hebben bij aanmelding een enquête ingevuld. In deze enquête
hebben 39 personen aangegeven een zorg- welzijnspreventieteam voor burgers in Putte een
goed idee te vinden of hier meer over willen weten. Een zorg- welzijnspreventieteam is een
team dat bestaat uit vrijwilligers. Zij vormen mee de oren en ogen van de wijkzuster. De
zorgcoöperatie Putte staat nu op het punt om te gaan inventariseren of een dergelijk team
daadwerkelijk wenselijk en praktisch uitvoerbaar is. Op 21 april om 19.30 uur is over dit
thema een bijeenkomst gepland in de Biezen. Wanneer u aan de discussie wilt deelnemen, meldt
u zich aan voor vrijdag 15 april 2016 door een mail te sturen naar info@zcputte.nl of te bellen naar
06 20 25 55 29. Iedereen is van harte welkom.

Voorleesproject
Op 14 maart jl. zijn 7 vrijwilligers van Zorg om Zorg gestart met het voorlezen aan
anderstalige jonge kinderen. Dit gebeurt in samenwerking met de peuterspeelzaal
Duimelotje. Op 19 april komen de vrijwilligers en de ouders bij elkaar om ervaringen uit te
wisselen.
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Opa & Oma
Op 24 februari hebben we samen met basisschool Op Dreef, peuterspeelzaal Duimelotje,
BSO Ratjetoe en MFC De Biezen een thema ochtend voor opa’s en oma’s georganiseerd. Op
deze ochtend zijn we ingegaan samen met de EHBO Hoogerheide op het thema “Eerste hulp
bij ongelukjes” en hebben voor iedereen een aantal zeer bruikbare tips meegekregen.
Aansluitend is met het Centrum voor jeugd en gezin ingegaan op het thema “Kent uw liefde
geen grenzen?” Hier werd duidelijk dat voor alle aanwezigen de omstandigheden
verschillend zijn. Een zeer leerzame ochtend, waarbij alle deelnemers aan hebben gegeven
graag deel te zullen nemen aan een nieuwe ochtend, waarbij bijvoorbeeld thema’s computer
en gezondheid aan bod komen.

Tabletcursus
De eerste tabletcurus is succesvol verlopen. Kinderen van groep 8 vertelden enthousiast de
mogelijkheden van het gebruik van een tablet aan ouderen. Op dit moment is een nieuwe
cursus in voorbereiding. Wij informeren de leden die op de wachtlijst staan zo spoedig
mogelijk over de start van de volgende cursus. Sommige deelnemers hebben behoefte aan
meer begeleiding in het gebruik van de tablet. Enkele enthousiaste vrijwilligers gaan vanaf
mei mensen thuis begeleiden in het gebruik van de tablet. Voor informatie over de cursus of
behoefte aan begeleiding thuis bel: 06 10 09 07 65. Aanmeldingen via email: cursus@zcputte.nl of
bel 06 20 25 55 29.

Jaarvergadering
Op maandag 11 april aanstaande wordt voor de leden van de zorgcoöperatie de eerste
jaarvergadering gehouden. Alle leden zijn persoonlijk uitgenodigd. De bijeenkomst vindt
plaats in MFC De Biezen en begint om 19.30 uur. De agenda en de bijhorende stukken zijn te
vinden op onze website www.zcputte.nl. of zijn op te vragen via 06 20 25 55 29.

Bent u al lid van zorg om zorg?
Tot 4 april 2016 hebben zich 179 huishoudens aangemeld als lid van onze zorgcoöperatie. Dit
is verdeeld over 97 meer persoons- en 82 één persoonshuishoudens. Helaas zijn in het
eerste jaar 3 leden overleden en hebben ook 2 huishoudens het dorp Putte verlaten.
Daardoor hebben we op dit moment 174 huishoudens genoteerd als lid.
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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