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Ontmoetingscentrum groeit verder uit
De vrije inloop op dinsdagochtend en het
reparatiecafé op woensdagmiddag worden
goed bezocht. Het is de bedoeling dat de
openingstijden verder worden uitgebreid.
Om dit mogelijk te maken heeft de
organisatie van het ontmoetingscentrum
afspraken gemaakt met de directie van het
ZuidWesthoek College. Het is de bedoeling
dat jonge studenten ondersteuning gaan
bieden aan het ontmoetingscentrum in de
vorm van een maatschappelijke stage. Met
de beheerder van de Biezen wordt gesproken over de toekomstplannen van het
ontmoetingscentrum. Een uitbreiding van het aantal dagdelen en beschikbaarheid van een grotere
ruimte zijn daarbij onderwerp van gesprek.
Jaarvergadering 24 april 2017
In de jaarvergadering van 14 november jl. is aangegeven dat de volgende vergadering zou
plaatsvinden op 10 april. Let op: de jaarvergadering is verzet naar 24 april 2017. Naast de formele
en statutaire verplichtingen willen we er een bijzondere avond van maken in het teken van “Blijven
bewegen”. Jan Janssen, voormalig beroepswielrenner en dorpsgenoot, is onze gast. Na een korte
inleiding geeft hij het startsein voor een bijzondere activiteit voor leden van Zorg om Zorg. De
agenda krijgt u toegezonden in week 14. Meld je aan via: 06 20 25 55 29 of via info@zcputte.nl.
Zorg dat je erbij bent.
Zomeractie samen met KBO
Dit jaar organiseert Zorg om Zorg, in samenwerking met KBO-Putte, opnieuw een zomeractie voor
inwoners in Putte, die er tijdens de vakantiemaanden even tussenuit willen. Vanaf 15 juli zal er
iedere week een uitstapje worden georganiseerd, waar maximaal 20 personen per keer aan deel
kunnen nemen. We richten ons speciaal op mensen, die een uitstapje zelf moeilijk kunnen
organiseren, omdat ze er alleen voorstaan of er niet de middelen voor hebben. Zodra het
programma bekend is, worden de leden van Zorg om Zorg en KBO-Putte geïnformeerd over de
kosten en de wijze van aanmelden. Reserveer zeker in uw agenda zondag 3 september 2017 voor
een unieke afsluiting van de zomeractie.
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Opbrengst statiegeldbonnen bij Albert Heijn
Afgelopen drie maanden heeft er naast de statiegeldautomaat bij Albert Heijn een ton gestaan
waarin de statiegeldbonnen konden worden gedoneerd voor de zomeractie 2017. Wij zijn blij
verrast dat deze actie € 556,70 heeft opgebracht. Deze actie is mogelijk gemaakt door de
betrokkenheid van Sandra te Wieske, supermarktmanager bij Albert Heijn. Dank daarvoor, namens
bestuur en leden van Zorg om Zorg.
Werkgroepje “ Wensdroom “
Zoals bekend heeft Zorg om Zorg van een lid van de zorgcoöperatie een schenking gekregen van
€ 4000,- met als doel dit geld te besteden aan inwoners van Putte die een wensdroom hebben. Na
een oproep in de vorige nieuwsbrief is een werkgroepje samengesteld bestaande uit: Winny van
Kaam, Marina Selm en Riet Cloeckaert. Hun advies zal worden besproken op de jaarvergadering van
24 april aanstaande.
SOCIALCARE-project in een volgende fase
Eind 2015 jaar is Zorg om Zorg aangesloten bij het Europees project SOCIALCARE over de inzet en
het gebruik van domotica en het digitaal platform “Wikiwijk”. Hierover is in januari 2016 uitvoerig
geschreven in een extra katern van de Bode. In de tussenliggende periode heeft men niet
stilgezeten. De onderzoeksfase is in 4 landen afgerond. In Putte hebben 25 personen meegedaan
aan dit onderzoek. In mei start de testfase. Ervaring zal worden opgedaan met diensten die gebruik
maken van sensors die lichaamsfuncties meten en bewaken, bijvoorbeeld: bloeddruk,
bloedsuikerwaardes, valdetectie en beeldoppas. Het digitaal platform maakt het mogelijk het eigen
sociaal netwerk te onderhouden, maar ook de wijkzuster en de praktijkondersteuner van de
huisarts kunnen worden aangesloten op het digitaal platform.
Bezoek Keukenhof in Lisse
Op 21 april aanstaande gaat de Vrouwenvereniging “Uit en Thuis” naar de Keukenhof. Leden van
Zorg om Zorg zijn ook uitgenodigd om mee te gaan. Om 9.00 uur vertrekt de bus vanuit Putte naar
de Keukenhof. Verwacht wordt dat we om 18.00 uur weer terug in Putte zijn. Prijs voor het vervoer
inclusief toegangsticket is € 32,- pp. Aanmelden voor 14 april via: 06 20 25 55 29. Mannen en
vrouwen zijn welkom.
Steeds dichter bij een levensloopbestendig dorp!
Een kleinschalige woonvoorziening voor dementerenden en mensen met een zwaardere zorgvraag
in ons dorp. Werkgroep 3 heeft in kaart gebracht waaraan zo’n voorziening zou moeten voldoen.
Ook de partijen die daarbij betrokken moeten worden zijn in kaart gebracht en worden momenteel
geïnformeerd. De volgende stap is om rond de tafel te gaan met organisaties, die een formule
hebben, die aansluit bij de wensen uit ons dorp. We zijn onderweg; stapje voor stapje komen we
dichter bij ons doel.
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