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Bijeenkomst flitsvrijwilligers
Na een lekker kopje koffie in de Biezen startte op 10 september jl. een wandeling door het bos
naar Titurel. Aldaar hebben we met de 18 deelnemers
heerlijk genoten van een picknick. Nog eens 12
flitsvrijwilligers kwamen om 14 uur naar de Biezen om
gezellig bij te praten. Erik De Laet , voorzitter van de
zorgcoöperatie, sprak de deelnemers kort toe over de
ontwikkeling van de zorgcoöperatie. Na een toost en
een hapje ging ieder weer zijn eigen weg. Goed
georganiseerd en voor herhaling vatbaar, was de
mening van de meesten.

De afsluiting van de zomeractie.
Op zondagmiddag 11 september jl. sloot de zorgcoöperatie haar zomeractie af met een gezellig
samenzijn in café de Biezen. Daar waren bijna alle gasten en vrijwilligers die aan deze actie
hadden deelgenomen aanwezig. Ton Langeberg, Adrie van Gaal, Ron van Hoof en Adri Gelten
hadden een amusementsprogramma in elkaar gezet. Ongeveer 60 oude foto’s van Putte en
omgeving werden getoond en van commentaar voorzien. Dat was erg leuk. Ron en Adri zorgden
samen ook voor een muzikale omlijsting, die erg in de smaak viel. De basis voor de volgende
zomeractie werd daarmee al gelegd.
Putte repareert
Als onderdeel van het ontmoetingscentrum is inmiddels het reparatie-café geopend vanaf
woensdag 14 september jl. Bezoekers en vrijwilligers noemen het nu al een succes. Elke week
kun je hier reparaties laten uitvoeren door een aantal enthousiaste inwoners uit Putte in een
gemoedelijke en gezellige sfeer.
•
•
•

Er zijn al een aantal rollators, een lamp en stofzuiger met succes gerepareerd.
Er is een grote legpuzzel die we met zijn allen in elkaar aan het puzzelen zijn. We komen
elke week een stukje verder en de eerste schilderijtjes zijn ook al geschilderd.
Corrie Coolen is bereid gevonden om vanaf november iedere eerste woensdagmiddag
van de maand met de naaimachine klaar te zitten om kleine verstelwerkzaamheden te
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verrichten. Vanaf 14.00 uur ben je welkom om een knoop aan te laten zetten of een
naadje wat los is te laten stikken.
Ook komen er mensen gezellig aanlopen voor een praatje en een lekker bakkie koffie. Iedereen
die bij ons binnen loopt ervaart het tot nu toe als heel gezellig. Het ontmoetingscentrum in
oprichting is geopend op: woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Op 26 oktober starten we met een spel- en klusmiddag voor kinderen, die samen met ouders
en/of grootouders welkom zijn. Kinderen tot 10 jaar altijd onder begeleiding.
Voor meer informatie over de inhoud en de opzet van het ontmoetingscentrum: stuur e-mail
naar info@zcputte.nl of bel 06 20 25 55 29; Winny de Graaf neemt dan contact met je op.
Vacature bestuurslid
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Birgitte Opheij als bestuurslid; door haar werk is
zij niet in staat nog langer actief te zijn in het bestuur.
Daarom zijn we nu op zoek naar een nieuwe kandidaat met interesse voor communicatie.
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met 06 10 09 07 65 of mail naar
info@zcputte.nl
Dagopvang
In najaar gaat het bestuur van de zorgcoöperatie met de gemeente in gesprek over de wens om
in Putte dagopvang te organiseren voor mensen met een WMO-indicatie. Dit initiatief is een
vervolg van een advies van werkgroep 3 “Langer zelfstandig wonen in Putte” aan het bestuur.
Voorkomen moet worden dat bewoners het dorp uit moeten voor zorg en uiteindelijk niet meer
terug komen. Om dit te voorkomen wil de zorgcoöperatie zich sterk maken voor de oprichting
van een dagopvang voor diverse doelgroepen. Daar waar mogelijk in combinatie met het
ontmoetingscentrum.
Agenda
1. 14 november om 19.30 uur houdt de zorgcoöperatie haar 2e jaarvergadering. Zorg dat je
erbij bent. We blikken terug op wat we afgelopen maanden hebben gedaan en maken
samen plannen voor het komende jaar.
2. 7 december: Samen met de KBO organiseren we een bezoek aan de kerstmarkt bij
Intratuin en gaan we met belangstellenden naar de kerstmarkt in Antwerpen. Reserveer
alvast deze dag in je agenda en geef je tijdig op: via info@zcputte.nl of 06 20 25 55 29
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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