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Flitsvrijwilligers bedankt
Het bestuur van Zorg om Zorg dankt alle
flitsvrijwilligers voor hun inzet in de
afgelopen jaren. Zij hebben het immers
mogelijk gemaakt dat we de promotieprijs
in ontvangst konden nemen.
“ De Zorgcoöperatie Putte is een
voorbeeld voor vele andere dorpen en
plaatsen in Nederland ”; aldus het
juryrapport van de commissie.
De commissie Woensdrecht Promotieprijs
alsmede het college van burgemeester en
wethouders waren unaniem van oordeel
dat Zorg om Zorg recht had op de
Promotieprijs 2017.

Participatiecafé de Bunt wordt geopend
Op 16 januari aanstaande wordt om 10.00 uur in de Tulpstraat 39 Participatiecafé de Bunt geopend.
Dit nieuwe ontmoetingscentrum is een initiatief van Zorg om Zorg en KBO Putte. Hiervoor is een
nieuwe stichting “Participatiecafé de Bunt”opgericht. De stichting stelt zich tot doel om een plek te
creëren in het dorp waar iedereen welkom is. Een plek waar burgers elkaar kunnen vinden om het
leven makkelijker en misschien aangenamer te maken.
De komende weken en maanden zal de organisatie van stichting de Bunt alle inwoners van Putte
informeren over de openingstijden en activiteiten van Participatiecafé de Bunt.

De Kliederende kladder
Het poppenspel de “Kliederende kladder” wordt vanwege onverwacht grote belangstelling
opnieuw opgevoerd. De uitvoering zal plaatsvinden op 21 april 2018 om 19.30 uur in MFC de
Biezen. Er is plaats voor maximaal 140 personen. De entreeprijs is € 7,50 pp. Er zijn 16 VIP-plaatsen
beschikbaar. Een VIP-plaats kost € 25,- inclusief verrassingspakket aan drank en hapjes. Geef u dus
snel op. Op volgorde van aanmelding vindt inschrijving plaats.
U kunt zich opgeven en vooraf betalen bij Peter Nuijten, secretaris Zorg om Zorg, e-mail:
secretariaat@zcputte.nl of 0651 428 256.
Website: www.zcputte.nl info@zcputte.nl Banknr: NL19RABO0302765522

Telefoon: 06 20 25 55 29

Hulplijn 60 60 60 blijft in de lucht!
Hoewel de pilot met Hulplijn 60 60 60 en de dorpscoördinator per 1 november is geëindigd, heeft de
gemeente besloten de hulplijn voorlopig in gebruik te houden. Dus voor alle vragen over wonen, zorg
en welzijn kunt u nog steeds dit bekende nummer bellen.
Zorg om Zorg was lid van de stuurgroep en heeft in de evaluatie van de pilot een aantal
aanbevelingen aan de gemeente gedaan. Als belangrijkste aanbeveling hebben we geadviseerd door
te gaan met het nummer 60 60 60 en ervoor te zorgen, dat er voor Putte één vast persoon als
aanspreekpunt wordt aangesteld. Ook adviseren we door te gaan met een direct huisbezoek als de
hulpvraag iets complexer is.
Zodra de gemeente de totale integrale toegang voor alle kernen, waarin de resultaten van onze Putse
hulplijn worden meegenomen, heeft geëvalueerd, zal men besluiten op welke wijze men in de
toekomst de burger van dienst zal zijn. Wij zijn benieuwd en houden u op de hoogte!

Nadere informatie individuele Tabletbegeleiding
We hebben informatie materiaal gemaakt voor iedereen die een tablet heeft en graag wil leren hoe je
daarmee om moet gaan. Hij bestaat uit een Algemene Naslag over de bediening van de tablet en
daarnaast zes modules waarmee je leert om foto’s te maken, websites te bezoeken, dingen op te
zoeken op het Internet (= "Googelen"), E-mailen en Skypen.
De begeleiding is bedoeld voor alle inwoners van Putte.
Het informatie materiaal kost € 25,- voor leden en € 40,- voor niet-leden.
Het is een “individuele” begeleiding, d.w.z. dat je het traject samen met een begeleider (je
“tabletbuddy”) kunt doen bij je thuis of in Participatiecafé De Bunt.
De begeleiding is in principe gratis, maar je betaalt vooraf € 15,- “statiegeld”. Dit bedrag krijg je aan
het einde van het traject terug, als je alle geplande afspraken bent nagekomen. De start van de
begeleiding is afhankelijk van de beschikbaarheid van een vrijwilliger om je te begeleiden.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Zorg om Zorg: tel 06 20 25 55 29.
We hebben inmiddels al een aantal vrijwilligers voor de begeleiding, maar er is altijd behoefte aan
meer. Vind je het leuk om een ander te helpen met zijn tablet? Laat dat dan ook weten via 06 20 25
55 29. (PS: Je hoeft geen genie te zijn op je eigen tablet om een ander te kunnen helpen. Het is wel
handig als je behoorlijk op je tablet thuis bent)

Agenda 2018








Ledenvergadering voorjaar
Poppenspel: de “Kliederende kladder”
Start zomeractie
Themabijeenkomst flitsvrijwilligers
Flitsvrijwilligersdag
Afsluiting zomeractie
Leden vergadering najaar
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11 april
21 april
week 28
11 juni
25 augustus
26 augustus
13 november
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