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Algemene ledenvergadering dinsdag 25 april 2017
Deze vergadering vindt plaats in de Huiskamer. Aanvang 19.30 uur.
Tijdens deze vergadering zal er een terugkoppeling plaats vinden over de resultaten van de enquête.
Een uitnodiging met de agendapunten krijgt u binnenkort.
We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs, dus noteer deze datum in uw agenda.
Feestelijke opening dorpstuin Leende
Op 12 maart opende zorgcoöperatie Graaggedaan Leende, na maanden van voorbereidingen, de
“Dorpstuin” in het centrum van Leende. Zeventien personen hebben zich aangemeld en waren te
gast in de Huiskamer om onder het genot van koffie met taart een overeenkomst te ondertekenen en
aanwezig te zijn bij de opening.
In optocht wandelde men naar de Dorpstuin waar voorzitter Geert Hut en, namens de eigenaren,
Marcel van de Plas het lint doorknipten. Vervolgens konden de deelnemers hun stukje grond, de
kweekkast en het schuurtje bekijken.
In het schuurtje is de mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken. Ontmoeten is het hoofddoel
van dit project. Zorgcoöperatie Graaggedaan is er dan ook trots op dat in dit project, naast de inwoners uit Leende, ook mensen uit Syrië en Rusland deelnemen. Door het mooie weer werd iedereen bevangen door lentekriebels. Het gevolg was dat er ’s middags al diverse deelnemers aan de
slag gingen.
Fietsen in zomertijd
Vorig jaar werd gestart met de activiteit “Fietsen in zomertijd”. Bent u sportief en heeft u ook belangstelling dan bent u van harte welkom. Neem gerust vrienden, buren en bekenden mee. De spelregels zijn als volgt:
* Het betreft een gratis fietsactiviteit op woensdagavond.
* Er wordt gefietst tijdens zomertijd (de periode dat de klok verzet is).
* Iedereen is welkom, men hoeft geen lid te zijn van de zorgcoöperatie.
* U hoeft zich niet aan of af te melden.
* De tocht duurt tussen 1 à 1.5 uur.
* Vertrek om 19.00 uur vanaf de Huiskamer.
* Er is geen tussenstop.

* Maximale snelheid is 17 km per uur.
* Bij slecht weer gaat het fietsen niet door.
* De route is niet uitgezet en wordt onderling bij het moment van vertrek bepaald. Misschien kent u
wel een leuke route?
* Elektrische fietsen zijn toegestaan. Deze fietsen achter in de groep zodat het tempo goed bewaakt
wordt.
* Er wordt verwacht dat u over een goede fiets beschikt.
* Iedereen fietst op eigen risico. Zorgcoöperatie Graaggedaan aanvaardt geen aansprakelijkheid.
* Na afloop gezamenlijk koffie/thee drinken in de Huiskamer. De kosten bedragen € 0.75 per kopje.
Jouw stem is geld waard
Jij steunt ons toch ook?
Als lid van Rabobank Dommelstreek kun je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen. Beslis mee en steun het verenigingsleven. Geef ons jouw stem van 6 tot en met 30 april 2017. Ga naar
www.rabobank.nl/dommelstreek. Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch
ook?
Stem op: Zorgcooperatie Graaggedaan leende
Mannen van metaal
Dit nieuwe initiatief, naar voorbeeld van de Mannen van Metaal in Budel Schoot, is in april van
start gegaan. De bedoeling is in de eerste plaats een gezellig samenzijn op te zetten onder het genot
van een kop koffie. Daarnaast echter gaan we een stapje verder dan de reparaties in het Repair Café
in Leende. De bedoeling is dat de aanwezige deelnemers de kleine (huishoudelijke) apparaten uit
elkaar halen en de diverse materialen, zoals plastic, kunststof, koper, aluminium, ijzer en printplaatjes van elkaar scheiden. Zo kunnen deze gesorteerd aan diverse organisaties worden geleverd,
die deze gaan verwerken.
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand komen we van 10 tot 12 uur bij elkaar om gezamenlijk
aan de slag te gaan. De eerste keer is dat op dinsdag 11 april geweest. We zitten achter in de grote
hal, terwijl op dezelfde tijd in de huiskamer het iPadcafé plaatsvindt.
Kom eens kijken en meedoen op de genoemde tijden. De toegang is gratis ( koffie/thee kost €0,75).
iPadcursus en iPadcafé
De tiende iPadcursus start op 20 april.
In september start de elfde cursus, deze is inmiddels volgeboekt. Mocht je interesse hebben in een
latere cursus, meld je dan aan via de website van de zorgcoöperatie.
Het iPadcafé, op elke tweede en vierde dinsdag van de maand, voldoet in een behoefte. Veel iPadgebruikers komen langs om probleempjes met de iPad op te lossen, samen met de iPad te oefenen,
nieuwe apps te leren kennen of updates uit te voeren. En u kunt ook gewoon zomaar eens komen
kijken, voor de gezelligheid.
In de maanden juli en augustus is het iPadcafé gesloten.
Witte nog ...?
In mei en juni is er geen Witte nog....
Na de zomervakantie zullen deze leuke, gezellige verhalenbijeenkomsten weer gestart worden.
Handbalvereniging Lido komt dan met haar verhalen van vroeger.
U kunt de reeds vertelde verhalen met de bijbehorende foto’s terugzien op onze website.
Gastvrouwen en/of gastheren gevraagd
In de huiskamer zijn tijdens de openingsuren altijd gastvrouwen die voor de koffie en thee zorgen.

Zij doen dit allen graag en met toewijding. Maar het zou fijn zijn als wat meer leden een keer gastvrouw/gastheer zouden willen zijn.
Gastvrouwen of -heren ontvangen de gasten en zorgen voor koffie en thee tijdens de openingsuren
van de Huiskamer op zondag, maandag en woensdag.
Misschien is het wat voor u. U mag natuurlijk zelf aangeven wanneer u kunt. Heeft u belangstelling,
meldt u dan aan via een e-mail naar de zorgcoöperatie. Natuurlijk wordt u eerst goed geïnformeerd
over de inhoud van dit gastvrouw-, gastheerschap.
Heeft u inmiddels een e-mailadres, geef dit dan door aan de zorgcoöperatie.

