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De Kliederende Kladder.
Afgelopen 21 april werd De
Kliederende Kladder opnieuw
opgevoerd voor een volledig
uitverkochte zaal in M.F.C De
Biezen. De avond was ook nu
weer een succes. Het publiek
heeft genoten van het
poppenspel en gaf de spelers
bij de afsluiting van de avond
een staand applaus. De 19
vrijwilligers, het verhaal van
Adri Gelten, de poppen van
kunstenaar Henk Nolten en de geluidsinstallatie van Ron van Hoof waren de basis van deze
geslaagde topavond. De opbrengsten van de avond en van de collecte komen volledig ten
goede aan de zomeractie. Het bestuur van Zorg om Zorg bedankt iedereen voor zijn inzet en
enthousiasme waardoor dit initiatief een groot succes is geworden.

Samen genieten van jonge Putse muzikanten
Op 23 juni aanstaande organiseert de Fanfare de Volharding een voorspeelavond voor al hun
aankomend muzikaal talent. Het bestuur van Fanfare de Volharding nodigt ook alle leden van
de zorgcoöperatie uit om deze voorspeelavond bij te wonen. Deelname aan deze verrassende
en variërende muziekavond is gratis en zal plaatsvinden op zaterdag 23 juni om 19.30 uur in
het gebouw van de Fanfare in Putte. Meld je aan via secretariaat@zcputte.nl of via 06 20 25
55 29. Indien wenselijk halen wij u thuis op en brengen u weer thuis.

AVG
In heel Europa is op 25 mei de nieuwe wet AVG van kracht geworden. Tijdens de algemene
ledenvergadering hebben we u geïnformeerd dat de nieuwe wet ook voor onze Zorgcoöperatie
gevolgen heeft. De wet bepaalt onder meer dat wij een Gedragscode Privacy moeten hebben. Het
bestuur van Zorg om Zorg heeft op 7 mei 2018 een Tijdelijk Privacy Reglement vastgesteld om tijdig
aan alle wettelijke verplichtingen van de AVG te kunnen voldoen. Zorg om Zorg heeft een
adressenbestand en daarin staan uw contactgegevens, zoals uw naam en adres, telefoonnummer,
e-mail adres en dergelijke. U heeft het recht om die gegevens in te komen zien bij de secretaris en
ze te laten corrigeren als ze niet (meer) kloppen.
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Het is de bedoeling dat door de ledenvergadering een nieuw Huishoudelijk Reglement wordt
vastgesteld waarin deze regeling is opgenomen. Meer hierover kunt u lezen op onze website. Leden
die geen toegang hebben tot internet kunnen de documenten opvragen bij Peter Nuijten, secretaris
Zorg om Zorg, e-mail: secretariaat@zcputte.nl of 0651 428 256.

Zomeractie 2018: Programma
Voor de derde keer organiseert Zorg om Zorg een zomeractie voor leden en niet-leden.
Maandag
9 juli
2018
Dinsdag
17 juli
2018
Woensdag
25 juli
2018
Donderdag
2 augustus 2018
Vrijdag
10 augustus 2018
Zaterdag
18 augustus
2018

Bessenroute in de zak van Zuid-Beveland met een
excursie bij een wijnmakerij en op de koffie met eigen
gemaakt gebak bij Klaartje.
Rapen van oesters met BBQ in Scherpenisse en een
afsluitende verrassing.
“Van melk naar ijs”: Toeristische route naar Etten Leur.
Bezoek met rondleiding op de boerderij en ijsmakerij.
Samen genieten van het overheerlijke ijs.
Bezoek Landgoed de Hertgang met gids en gezellig
borrelen en rondkijken in een manege in Halsteren.
Bezoek Vincent van Gogh Museum en tuin in Zundert
met gids. Bourgondische afsluiting.
Bezoek brandweermuseum en landgoed Wouwse
Plantage met verrassingstocht.

De kosten voor deelname zijn per keer voor leden € 15,- en voor niet leden € 20,- Per uitstap zijn
maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Mogelijkheid voor deelname is op volgorde van aanmelding.
Wanneer er meer dan 20 aanmeldingen zijn, krijgen mensen die nog niet eerder hebben
deelgenomen voorrang. Met andere woorden: meld je tijdig aan via secretariaat@zcputte.nl of via
06 20 25 55 29. Op zondag 26 augustus sluiten we samen met KBO Putte de zomeractie van Zorg om
Zorg en de midzomerfeesten van KBO Putte af met een gevarieerd middagprogramma.

Rabobank de Clubactie 2019.
Samen met Fanfare de Volharding had Zorg om Zorg zich ingeschreven bij de Rabobank Clubkas
Campagne. Penningmeester Mariol Wildeman mocht een cheque t.w.v. 441,00 euro in ontvangst
nemen. Wij willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft.
Agenda 2018
Themabijeenkomst flitsvrijwilligers
Samen genieten van jonge Putse muziekanten
Start zomeractie
Flitsvrijwilligersdag
Afsluiting zomeractie samen met KBO
Leden vergadering najaar
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11 juni
23 juni
week 26
25 augustus
26 augustus
13 november
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