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Nieuwsbrief
april 2015
Eerste algemene ledenvergadering
De eerste A.L.V. van Zorgcoöperatie Graaggedaan op 16 april j.l. is goed verlopen.
Met een mooie opkomst van ruim 40 personen is tijdens deze vergadering het wel en wee
van de zorgcoöperatie in haar oprichtingsjaar besproken. Alle lopende projecten kwamen
aan de orde, het financieel beleid van de penningmeester werd besproken en goed gekeurd
en er werd uit de aanwezigen een kascontrole-commissie benoemd.
Na de pauze was er eerst een kort intermezzo met het optreden van “Mimakker Juut” , een
clown die optreedt vooral bij mensen met dementie. Heel boeiend!
Daarna was er aandacht voor de toekomst: projecten voor de korte termijn zoals “verhalen
vertellen in de Huiskamer” en “het opzetten van een alarmeringsproject”.
De visie voor de lange termijn tenslotte wordt helemaal bepaald door de signalen die er uit
onze gemeente komen over te verwachten knelpunten in wonen, zorg en welzijn.
Leden stemmen in met het voorbereiden van een project over alarmering. De aan een
persoon gebonden alarmering zoals die op het ogenblik functioneert staat onder druk.
Mensen die alarmering nodig hebben kunnen moeilijk aan contactpersonen komen en
onopzettelijke alarmering ( 60-80% van de gevallen) gaat geld kosten waardoor voor velen
de alarmering niet meer te betalen is.
Graaggedaan wil onderzoeken of voor Leende een dorpsbreed net van contacten hiervoor
een oplossing kan bieden. De geraadpleegde leden stemden nagenoeg unaniem in om voor
dit probleem een oplossing te vinden.

Automatische incasso van de contributie in mei
Omdat er bij enkele mensen wat onduidelijkheid over de contributiebetaling gerezen is geven
we hierbij nadere uitleg. Het gaat over de contributie voor het verenigingsjaar 2015.
• Leden die de contributie over 2015 al betaald hebben hoeven niets te doen. Hun betaling is
onder dank al in de boekhouding verwerkt.
• Degenen die nog niet betaald hebben kunnen dit voor eind april alsnog doen op
Bankrekening NL03RABO0128822694 onder vermelding van Contributie 2015 en graag zo
mogelijk ook lidmaatschap nummer. Ook deze betalingen worden dan boekhoudkundig
verwerkt.
• Voor de leden die eind april nog niet betaald hebben zijn er twee mogelijkheden:
-- Als wij beschikken over het bankrekening nummer van het lid zullen wij omstreeks half mei
een automatische incasso doen met de zeer veilige SEPA incasso methode. Onjuiste of
onterechte incasso’s worden na bezwaren onmiddellijk teruggeboekt.
-- Alle overige leden krijgen van ons een betalingsherinnering.
Als er nog contributiebetalingen over 2014 open staan krijgt u afzonderlijk bericht hierover.
Hopelijk is hiermee alles duidelijk, maar u kunt voor vragen altijd terecht op telefoonnummer
2061791.

En dan nog alleen……… de rode loper!!
Op 18 april was de officiële opening van “de Huiskamer”. Onder de Lindse toren en met een
prachtige voorjaarszon verrichtte onze burgemeester Paul Verhoeven, wethouder Moons,
bestuur zorgcoöperatie, gastvrouwen, gastheren en de leden van het klusteam de opening
van DE en ONZE HUISKAMER. Iedereen die meegeholpen had kreeg een schaar en tegelijk

met de burgemeester knipten we onze huiskamer open. Vrolijke ballonnen zochten hun weg
richting de blauwe hemel.
Eric Jaspers maakte al zingend de voordeur open en iedereen zong het Linds volklied met
hem mee. Alle aanwezigen toastten daarna op een zonnige toekomst voor dit mooie project.
Aansluitend konden de aanwezigen onder het genot van een kopje koffie met soesje een
kijkje nemen in de huiskamer en de gezellige tuin.
De voorzitter onthulde de steentjes met de namen van de sponsors erop, want ook zij
droegen hun steentje bij aan dit project. Een meer dan geslaagde ochtend ! Het bestuur van
de zorgcoöperatie en het huiskamerteam wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van "onze huiskamer", heel erg bedanken. Het was geweldig!!
RTV Horizon heeft een leuk filmpje gemaakt. De film en wat foto’s zijn gemakkelijk te zien via
de website http://www.zcgraaggedaanleende.nl .

HSL contactpunt in onze Huiskamer
Misschien hebt u het al gezien; vanaf medio maart is er een meldpunt voor het HSLnet in
onze Huiskamer gevestigd. Iedere donderdagmiddag van 15.30 tot 18.00 uur kunt u terecht
bij de HSL adviseur ( Toon Kees) die op al uw vragen rondom de glasvezel en haar
providers antwoord kan geven. Aarzel niet want hij kan u laten zien wat er allemaal mogelijk
is en indien gewenst kan hij op afspraak ook bij u thuis aansluitingsproblemen komen
oplossen.

Graaggedaan op Facebook
De huiskamer heeft sinds kort een Facebookpagina waar wij U en vele Facebook-bezoekers
van alle acties en gebeurtenissen op de hoogte zullen houden.
Ook vindt U daar alle foto's van het vele werk dat er gedaan is om de Huiskamer in orde te
maken, foto's van de feestelijke opening , afbeeldingen van onze sponsors zonder wie dit
project niet mogelijk was geweest en, natuurlijk, een smoelenbord met foto's van alle leden
van het huiskamerteam: onze coördinatrice, gastvrouwen en gastheren.
Kijk eens regelmatig op onze pagina en like ons, dan weten wij dat we ook gewaardeerd
worden.

Bewegen op afstand
Bewegen op afstand, wat is dat eigenlijk? Het is een vorm van huiskamergymnastiek waar
vooral ouderen profijt van kunnen hebben. Via een internet verbinding heeft de trainer
contact met de groep die hij allerlei oefeningen voordoet. We willen uitproberen of hiervoor in
Leende ook belangstelling bestaat en organiseren daarom 2 keer een proefles in onze
Huiskamer. Dit gaat gebeuren op dinsdagmorgen 19 mei en vrijdagmorgen 29 mei, steeds
van 10.30 uur tot 11.30 uur. De echte les is van 11.00 uur tot 11.30 uur. Wilt u meedoen met
een van deze proeflessen geef u dan op in onze Huiskamer waar een intekenlijst klaar ligt. U
mag u ook telefonisch of via e-mail opgeven. (zie heading nieuwsbrief).

Kennismaken met Graaggedaan
Vanaf vorig jaar hebben veel inwoners van Leende zich als lid aangemeld bij Zorgcoöperatie
Graaggedaan. Het doet ons goed dat veel leden zich zo nodig als vrijwilliger voor onze
dorpsinwoners in willen zetten. Deze vrijwilligers hebben een persoonlijk gesprek gehad en
zijn op deze manier goed geïnformeerd over de mogelijkheden die Graaggedaan biedt.
Als Zorgcoöperatie vinden we het belangrijk dat alle leden goed op de hoogte zijn van onze
diensten. Daarom worden komend jaar leden, die zich niet aangemeld hebben voor
vrijwilligerswerk, door het bestuur in de Huiskamer uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
met Carien Theijs de Zeeuw. Zij zal hen onder het genot van een kopje koffie/thee

informeren over de diensten van Zorgcoöperatie Graaggedaan. Zo nodig wordt men
opgehaald of komt Carien thuis op bezoek.
Wilt u al eerder met Carien Theijs de Zeeuw een afspraak maken meld dit dan telefonisch of
via e-mail (zie heading nieuwsbrief).

Breng uw stem uit
Draagt u Zorgcoöperatie Graaggedaan een warm hart toe, breng dan uw stem uit.
Graaggedaan heeft zich aangemeld voor de actie ‘Steuntje in de rug’. Met dit fonds
ondersteunt Rabobank Dommelstreek verenigingen en stichtingen in Geldrop, HeezeLeende en Nuenen. Alle leden van Rabobank Dommelstreek ontvangen vijf stemmen om uit
te brengen op vereniging(en) en stichting(en) die zij een warm hart toe dragen. Het aantal
leden van zorgcoöperatie Graaggedaan neemt enorm toe. Het geld zal besteed worden aan
automatiseringsmiddelen voor het opzetten van een goede administratie. Stem in de periode
van 1 t/m 15 mei via website
http://www.rabobank.nl/dommelstreek

Witte nog...?
We willen in de huiskamer verhalen laten vertellen over het verleden van ons dorp en haar
gemeenschap. Dit past in ons motto: Ontmoeten en verbinden.
De verhalen zullen vastgelegd worden zodat ze niet verloren gaan voor de jeugd.
We gaan dit in samenwerking met allerlei organisaties uit ons dorp doen. Er zullen foto’s en
voorwerpen gezocht worden die bij de verhalen passen.
Om te vertellen en/of te luisteren zullen mensen benaderd worden.

iPad café
Op de vierde dinsdagochtend in maart is gestart met het iPad café in onze Huiskamer. De
belangstelling was goed. Het was er gezellig en er werd driftig met de tablet gewerkt. Naast
informatie over de werking van de iPad zelf werden er ook ideeën doorgegeven over nog niet
geïnstalleerde apps en het gebruik ervan: zoals bijvoorbeeld leuke apps om kaartjes te
maken of de app van de Rabobank, of de beurs enzovoort.
Mensen met een tablet van een ander merk zijn ook welkom bij het iPad café (elke tweede
en vierde dinsdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur).

iPad-cursus
De iPad-cursus Spelen met de iPad van begin 2015 is afgerond. De tevreden cursisten zien
we waarschijnlijk af en toe terug in het iPad café. Op 21 mei start een nieuwe serie van 10
lessen in Het Brouwershuis. Deze cursus is vol. Op 10 september start een volgende cursus.
Daarin is nog plaats voor enkele nieuwe cursisten

