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Nieuwsbrief
februari 2015
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 16 april a.s. wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Deze vergadering vindt
plaats in het Brouwershuis. Aanvang 19.30 uur.
Noteer deze datum in uw agenda en kom meepraten over onze coöperatie.
Naam van onze ontmoetingsplaats
Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende heeft een eigen ontmoetingsplek aan de Dorpstraat 67 voor
alle inwoners van Leende.
In de vorige nieuwsbrief werd de leden gevraagd om een passende naam te bedenken en deze aan
het bestuur door te geven. Hierop zijn diverse reacties binnengekomen. De namen zijn voorgedragen
aan de vrijwilligers van de huiskamer en aan het bestuur. Na overleg is er voor gekozen om de
ontmoetingsruimte de naam “de Huiskamer” te geven. Deze naam geeft de functie goed weer. Het is
een ontmoetingsplek waar iedereen vrij kan inlopen om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of
thee te drinken.
Er is ook de mogelijkheid om met anderen een spelletje te doen of een hobby uit te oefenen.
Misschien heeft u zelf nog leuke ideeën. U kunt deze via de website of telefonisch doorgeven.
Heeft u nog spelletjes die u niet gebruikt en aan Zorgcoöperatie Graaggedaan wilt schenken? Mail of
bel ons of neem contact op via de website.

Halfvasten Markt wordt dit jaar weer opgeluisterd met een kraam van het Repair Café Leende, één
van de activiteiten van zorgcoöperatie “Graaggedaan” .
Dit jaar hebben we een héél bijzondere missie:
Naast onze gebruikelijke reparaties van defecte, draagbare huishoudelijke apparatuur willen we nu de
allernieuwste loot aan de Graaggedaan -boom in het licht stellen en wel door vóór de deur van onze
Huiskamer te gaan staan en alle bezoekers van onze kraam op de nieuwe activiteit te wijzen.
Iedereen is van harte welkom om een kopje koffie of thee te drinken en wat gezellig te kletsen.
Mocht U daarna nog behoefte hebben om in de kraam van het Repair Café informatie te halen dan
bent u natuurlijk van harte welkom.
Openingstijden van de Huiskamer
Afgelopen maanden hebben het klusteam van het repair-café en de gastvrouwen hard gewerkt aan
onze huiskamer. Het schilderen, timmeren, poetsen en inrichten is door iedereen met veel
enthousiasme gedaan Ook hebben we veel advies gekregen van diverse ondernemers.
Eerste instuif
Zondag 22 februari was het zover. Na de mis van 10.00 uur kwamen ongeveer 45 mensen op de
zondagse koffie mede dankzij het leuke artikel in “de Parel “ van Roy de Leyer. De gasten genoten
van de feestelijke koffie, ook Jet Kees en Aldi van Kuijk genoten zichtbaar in hun ouderlijke huis!

De komende weken zijn we open op:
- zondag van 11.00 uur tot 13.00 uur en
- maandag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
- onder voorbehoud elke tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur
(zie iPad café)
De binnentuin wordt ook opgeknapt, zodat we naar buiten kunnen als de zon schijnt. Tijdens de
halfvasten-markt op 16 maart houden we open huis zoals u hierboven hebt kunnen lezen.
Onze website
U weet vast dat onze zorgcoöperatie een mooie website heeft www.zcgraaggedaanleende.nl . Daar
vindt u alle informatie over onze coöperatie. U kunt daar ook om een dienst vragen, of u aanmelden
als vrijwilliger. Ga eens kijken op onze website.
Wandelt of fietst u graag?
Dat komt goed uit. Zorgcoöperatie Graaggedaan is op zoek naar een paar leden die enkele keren per
jaar een brief ( nieuwsbrief, lidmaatschapskaart etc.) bij de leden willen bezorgen. Dit drukt de kosten
voor de zorgcoöperatie. Heeft u belangstelling meldt u dan per mail of telefonisch aan.
iPad-cursus
De derde cursus "Spelen met de iPad" is enthousiast bezig. Elke donderdagochtend buigen 10 ijverige
cursisten zich, gedurende tien weken, over de iPad om samen onder leiding van een aantal
ervaringsdeskundigen/vrijwilligers thuis te raken op de digitale snelweg.
Een nieuwe cursus start op 21 mei en is al weer volgeboekt. Nieuwe belangstellenden kunnen zich
aanmelden voor de daaropvolgende cursus welke in september start. Dat kan via de website van
Graaggedaan of telefonisch.
Kosten van de Ipad cursus:
- Leden van ZcGraaggedaan kunnen gratis deelnemen aan de cursus.
- Inwoners van Leende die (nog) geen lid zijn van Graaggedaan kunnen voor € 7.50 deelnemen aan
de cursus.
- Alle deelnemers betalen € 5.00 voor documentatiemateriaal.
- De kosten voor koffie/thee zijn voor eigen rekening.
iPad café
Naast een iPadcursus willen we ook een gelegenheid scheppen om kennis of problemen bij het
gebruik van de iPad met andere iPad-gebruikers te delen. Samen kom je eenvoudiger op oplossingen
en het is leuk om met andere enthousiaste gebruikers je kennis te delen. Natuurlijk kan dit alles onder
het genot van een kop koffie of thee.
Zodra er Wifi is in onze Huiskamer gaan we van start met een iPad café. We willen starten met twee
ochtenden per maand, de tweede en vierde dinsdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Daar het nu nog niet bekend is wanneer de Huiskamer Wifi zal hebben zullen we op onze website
vermelden wanneer de eerste iPad-ochtend is. Kijk daarom regelmatig op de website.

