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Onderzoek van start
Zoals reeds aangekondigd in onze vorige nieuwbrief is nu ons onderzoek “Blik op de Toekomst”
klaar om van start te gaan. Behoort u bij de doelgroep dan komt tussen 6 en 10 februari één van
onze vrijwilligers bij u aanbellen om u te vragen mee te doen aan dit onderzoek.
We worden allemaal ouder, de overheid vindt dat we langer voor ons zelf moeten zorgen, vooral
met elkaar kan dat beter gaan. Dus we hopen dat u allemaal de enquête invult en inlevert.

Fijne gift van ZLTO
De Zuidelijke Land- enTuinbouw Organisatie (ZLTO) afd. Kempen-Zuidoost heeft op donderdag
19 januari haar jaarlijkse Gezinsdag gehouden, traditiegetrouw gestart met een eucharistieviering in
de kerk van Leende. De opbrengst van de collecte wordt jaarlijks geschonken aan een goed lokaal/agrarisch getint initiatief. Dit jaar is beloten dat dit onze dorpstuin is. Wij mochten van deze
organisatie een bedrag van € 123.80 ontvangen en zijn de ZLTO afd. Kempen Zuid-Oost daar heel
erkentelijk voor, wat we ze ook hebben laten weten.
Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 25 april.
Om u te kunnen informeren over wat er zoal in het afgelopen jaar gebeurde en wat het nieuwe jaar
ons brengen gaat houden we onze algemene ledenvergadering. De ledenvergadering vindt plaats in
de Huiskamer en begint om 19:30 uur.
Noteer de datum vast in uw agenda zodat u op die dag ook mee kunt praten en uw mening kunt geven.

Informatiebijeenkomsten HSLnet
HSL wil informatiebijeenkomsten houden om belangstellenden te informeren over nieuwe`diensten
van HSL die helpen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De bijeenkomsten zijn
met name voor senioren die nog geen diensten van HSLnet afnemen, mantelzorgers en personen
die geïnteresseerd zijn in sociaal/maatschappelijke diensten. De informatiebijeenkomsten zijn op:




Woensdagmiddag 15 februari om 14.00 uur in ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze.
Donderdagavond 16 februari om 19.30 uur in dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.
Dinsdagavond 21 februari om 19.30 uur in “De Huiskamer”, Dorpstraat 67 in Leende

HSLnet ontvangt u graag om toe te lichten waarom het glasvezelnetwerk van HSLnet ook voor u
de spil in uw leefbare gemeenschap kan zijn.
Bookcrossing
In de huiskamer staat een boekenkast vol boeken waaruit u gerust een keuze mag maken om te
lezen.
Deze boeken zijn geregistreerd bij www.bookcrossing.com, waardoor het mogelijk is om te zien
welke reis het boek gemaakt heeft.
Hoe werkt dit?
Van het boek dat u heeft gekozen kunt u op de website van bookcrossing zien wie het gelezen
heeft, wat hij/zij ervan vond en waar diegene het boek gelezen heeft. Als u zelf na het lezen op
deze website uw bevindingen schrijft ontstaat er dus een soort reisverslag van het boek. Vervolgens laat u het boek achter, bijvoorbeeld op uw vakantieadres, zodat iemand anders het boek kan
meenemen.
Als u thuis boeken heeft, die u niet meer wilt bewaren, kunt u deze inleveren in de Huiskamer.
iPad cursus en iPad café
De negende iPadcursus is op donderdag 19 januari van start gegaan en duurt 10 weken.
Op donderdag 20 april, donderdag na Pasen, start de tiende iPadcursus. Deze cursus is volgeboekt.
In september wordt met een volgende cursus gestart. Daarin zijn nog een paar plaatjes vrij.
Het iPadcafé, op elke tweede en vierde dinsdag van de maand, voldoet in een behoefte. Veel
iPadgebruikers komen langs om samen met de iPad te werken, of te spelen, of vragen te stellen
aan de aanwezige leden van het iPadteam.
Op carnavalsdinsdag is er geen iPadcafé.
Ook in de maanden juli en augustus is het iPadcafé gesloten.
Witte nog ...?
Na de verhalen van het gilde Sint Catharina en Sint Barbara, de Koninklijke Fanfare Philharmonie,
en voetbalvereniging DOSL, komt in februari het gilde Sint Jan met verhalen van vroeger.
Toneelvereniging KNAL zal in maart met haar verhalen van vroeger komen. Ook handboogvereniging Willem Tell, De jagersvereniging en handbalvereniging Lido e.a., zullen naar De Huiskamer
komen met hun verhalen.
Steeds op de derde zondag van de maand is er een gezellige zondagochtend met verhalen, foto’s,
bijpassende attributen en een mooi aangeklede Huiskamer. De gastvrouwen zorgen voor koffie,
thee, koek en een passende aankleding van De Huiskamer.
U kunt de vertelde verhalen met de bijbehorende foto’s terugzien op onze website.
Met Pasen en op Vaderdag is er géén Witte nog….? In juli en augustus is er ook géén Witte
nog….?

GoLivePhone
De GoLivePhone heeft een tweede ronde afgesloten in Den Herd. De groep Ensafe van de TUe
heeft deze tweede groep op de voet gevolgd om zo te leren hoe de ontwikkelingen zijn bij het gebruik van deze slimme smartphone.
In maart start een nieuwe beginnersgroep met de GoLivePhone. Aanmelden kunt u zich via het
secretariaat van de KBO, er zijn nog plaatsen vrij.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Cintha Bax, telefoon 0620418416.
Kennismaken met bridge op zondag 19 februari
Houdt u van kaarten, dan is het vast iets voor u om eens te proberen of u bridgen leuk vindt. Samen met de Bridgeschool Leende organiseert de Zorgcoöperatie op zondag 19 februari van 14.00
uur tot 16.30 uur, in een leuke vorm, een kennismaking met dit spel.
Er wordt gestart met een korte inleiding en korte uitleg over wat er zoal bij dit spel komt kijken.
Daarna kunt u direct gaan spelen.
U wordt daarbij begeleid door de beide docenten van de bridgeschool Leende; Ella van der Sanden en Geert Dirks.
Onder het genot van een kopje koffie kunt u uitproberen of u bridgen iets vindt.
Omdat het aantal plaatsen beperkt is dient u zich voor deze middag aan te melden. Dit kan via
een e-mail of telefoontje naar de Zorgcoöperatie. De toegang is gratis.
Toekomstdrive voor startende bridgers op zondag 12 maart
Voor de liefhebbers organiseert Bridgeschool Leende, in samenwerking met de Zorgcoöperatie, op
zondagmiddag 12 maart, van 13.30 uur tot 17.00 uur, in de Huiskamer een drive voor recreatieve
bridgers, die al wel de beginselen van het bridgen onder de knie hebben. (Voor deze drive zijn ook
de bridgers uitgenodigd die bij Bridgeschool Leende afgelopen september met de beginnerscursus
gestart zijn.)
“Toekomst” is niet een zo maar toevallig gekozen toevoeging. De verwachting is namelijk dat u
bridgen zo leuk gaat vinden dat u ook in de toekomst nog heel wat spelletjes zult bridgen.
De middag staat onder leiding van Ella van der Sanden en Geert Dirks. De kosten bedragen €5,per paar, inclusief twee consumpties, en kunnen ter plaatse worden voldaan. Het aantal plaatsen
is beperkt.
U dient zich voor deze middag aan te melden. Dit kan via telefoonnummer 040-2802647, of via email geertdirks@kpnmail.nl
Breicafé
De Huiskamer gaat starten met een Breicafé . Vanaf Maart is er elke eerste en derde woensdagmiddag, tussen 13:30 uur en 16:00 uur, de mogelijkheid samen te breien. We breien slofjes voor
een goed doel namelijk "kinderen in Bosnië".
In mei gaat een van onze gastvrouwen naar Bosnië en bezoekt daar onder andere weeshuizen en
vluchtelingenkampen. Zij zal de slofjes meenemen en zorgen dat ze op een goede bestemming
komen.
Iedereen kan komen breien. Voor wol, patroon en ondersteuning wordt gezorgd.
Wil je liever breien voor eigen doel dan is dat ook prima natuurlijk. Iedereen is welkom!
Data van het breicafé zijn: 1 maart, 15 maart, 5 april, 19 april, 3 mei en 17 mei.
Heeft u inmiddels een e-mailadres, geef dit dan door aan de zorgcoöperatie.

