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Samenwerking Zonnebloem

Traditie getrouw waren op de laatste zondag van juni de Putse Grensfeesten. Tijdens deze feesten
hebben bezoekers, zo ook het bestuur van Zorg om Zorg, kennis kunnen maken met de prachtige
huurauto van De Zonnebloem. Op 22 augustus aanstaande vindt er een gesprek plaatst tussen
Ruud van Beest (districtshoofd) van De Zonnebloem, Deny van Nijnatten (Voorzitter afdeling
Putte) en Zorg om Zorg over de mogelijkheden tot samenwerking.
Motto: “Samenwerken biedt extra kansen voor mensen die hulp nodig hebben”.
Voor meer informatie over de huurauto zie: www.zonnebloem/zonnebloem-auto

Kleinschalige woonvoorziening
Werkgroep 3 van de zorgcoöperatie richt zich op de ontwikkeling van een kleinschalige
woonvoorziening waardoor ook mensen die meer zorg nodig hebben langer in Putte kunnen blijven
wonen. Het afgelopen jaar heeft de werkgroep positieve gesprekken gevoerd met diverse partijen.
Na de gesprekken heeft de werkgroep een rapportage met intenties van de zorgcoöperatie
opgesteld. Dit om zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen wat de werkgroep beoogt met een
kleinschalige woonvoorziening in Putte. In september/oktober zullen de werkgroep en
afgevaardigden van het bestuur een gezamenlijke werkbijeenkomst hebben met
Woonzorgprojecten Rijsbergen, tante Louise, Buurtzorg Nederland en de woningstichting
Woensdrecht.

De Kliederende Kladder
Het poppenspel “de kliederende kladder” was een succes. Helaas zijn er verschillende burgers
in Putte, die door persoonlijke omstandigheden, niet aanwezig konden zijn bij één van de
voorstellingen. Voor deze personen en andere geïnteresseerden (leden en niet leden ) is een
video-opname gemaakt. Eén van onze buddy’s zorgt ervoor dat het poppenspel thuis kan
worden bekeken. Voor meer informatie bel 06 20 25 55 29.
Website: www.zcputte.nl info@zcputte.nl Banknr: NL19RABO0302765522

Telefoon: 06 20 25 55 29

Telefoonnummer Hulplijn 606060
Voor al uw nieuwe vragen over Wonen, Welzijn en Zorg kan nog steeds dit nummer worden gebeld.
Dit telefoonnummer is gekoppeld aan de integrale toegang van de gemeente Woensdrecht. Voor
vragen rechtstreeks aan Zorg om Zorg gelieve 06 20 25 55 29 te bellen.

Zomeractie 2018:
De zomeractie 2018 is in volle gang. Deelnemers hebben al kunnen genieten van de bessenroute in
de zak van Zuid-Beveland, oesters rapen en barbecue in Scherpenisse en van ijs proeven in de
ijsboerderij in Etten-Leur. Zie www.facebook.com/zcputte.nl. Onderstaand in de agenda 2018-2019
staan de uitstapjes voor de maand augustus. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer
informatie bel: 06 20 25 55 29.

Afsluiting zomeractiviteiten
Op zondag 26 augustus sluiten we de zomeractie van Zorg om Zorg en de midzomerfeesten van KBO
Putte met een gevarieerd middagprogramma de zomeractiviteiten af. Kosten € 2,50 inclusief een
consumptie. Aanmelden (en betaling vooraf) via info@zcputte.nl of telefonisch: 06 20 25 55 29.

Vervoerskosten
In het dorp zijn er verschillende organisaties die vervoer verzorgen voor mensen die ergens naar
toegebracht willen worden, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Hierbij worden door de organisaties
verschillende tarieven gehanteerd. Bij vervoer dat bij Zorg om Zorg wordt aangevraagd en ingezet is
de kilometerprijs 0,19 cent en wordt er geen uurtarief in rekening gebracht. Helaas moet worden
geconstateerd dat er mensen onder de naam van Zorg om Zorg vervoer aanbieden en hun eigen
tarieven hanteren. Het bestuur van Zorg om Zorg kan uitsluitend verantwoordelijkheid dragen voor
vervoer dat is geregeld via een aanvraag bij de coördinatiedienst van Zorg om Zorg. Voor informatie
over vervoer door Zorg om Zorg bel: 06 20 25 55 29.

Meedenken over de zorg van morgen
Deel je ervaringen en meningen via “Gezonde Mening” dan draag je direct bij aan betere zorg!
Gezondemening.nl is een initiatief van Ikone, Care Innovation Center West-Brabant en
Academy Het Dorp en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Het bestuur van
Zorg om Zorg stimuleert leden om zich aan te melden. Ga naar gezondemening.nl en doe mee.
Agenda 2018 - 2019
Bezoek Landgoed de Hertgang
Bezoek Vincent van Gogh Museum
Bezoek brandweermuseum
Flitsvrijwilligersdag “Happen en trappen” uitnodiging volgt
Afsluiting zomeractie samen met KBO
Leden vergadering najaar
Nieuwjaarsbijeenkomst flitsvrijwilligers (14.00 uur)
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2 augustus
10 augustus
18 augustus
25 augustus
26 augustus
13 november
5 januari 2019
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