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Verhalen vertellen in de huiskamer
Een van de activiteiten in onze Huiskamer is verhalen vertellen uit het verleden die
boeiend zijn om te kennen en te onthouden. Een werkgroep is druk bezig om hier
een fijne inhoud aan te geven onder de naam “Witte nog ...”. De verhalen worden
opgetekend zodat ze niet verloren gaan. Houdt u de informatie hierover via onze
nieuwsbrief in de gaten, in augustus wordt er vast meer over bekend gemaakt.
Nieuw bestuurslid, Joke Hilhorst-Klomp, stelt zich voor
Wij, mijn man Ton en ik, zijn 26 jaar geleden vanuit het Utrechtse in "de sgônste
plats" komen wonen. En dat bevalt ons nog steeds zeer goed!
Na 10 jaar "voor" de klas ben ik aan de Katholieke Theologische Universiteit in
Utrecht Theologie gaan studeren. Vanaf 1991 heb ik als geestelijk verzorger in
diverse instellingen in de gezondheidszorg gewerkt. Helaas maakte mijn eigen
gezondheid dat in 2005 onmogelijk.
Ik ben gevraagd als aspirant bestuurslid voor Graaggedaan met "communicatie" als
aandachtsgebied. Ik hoop velen van u in de komende tijd te ontmoeten.
Steuntje in de rug
De Rabobank organiseerde onlangs de actie Steuntje in de rug. Door uw stemmen
ontvangt Graaggedaan het mooie bedrag van €364.00. Hartelijk dank voor degene
die op ons gestemd hebben.
Project Alarmopvolging
Deze maand gaat het project “Alarmopvolging” van start. U ontvangt binnenkort een
bericht waarin uitgelegd wordt hoe een en ander in z'n werk zal gaan en u wordt
gevraagd, indien mogelijk, aan dit project mee te werken. Nadat we voldoende
aanmeldingen hebben ontvangen wordt in een bijeenkomst eerst uitgebreid
uitgelegd hoe het gaat werken en wat er van u eventueel verwacht wordt.
Veel oudere mensen kunnen dankzij zo'n persoonsgebonden alarm langer
zelfstandig thuis blijven wonen. Laten wij met z'n allen er voor zorgen dat dit project
een succes wordt en dat we hier in leende met recht kunnen zeggen :
“Met elkaar en voor elkaar “
Bewegen in “De Huiskamer”
In de afgelopen maand Mei is er 2 keer “Bewegen op afstand “ in onze Huiskamer
georganiseerd om na te gaan of dit een leuke activiteit zou zijn. Via een TV
verbinding met de instructeur van Top Support in Eindhoven werd op interactieve
wijze 2 keer een halfuur huiskamer-gymnastiek geoefend. De deelnemers (beide
keren 12-14 personen) vonden de oefeningen leuk, maar de ruimte bleek minder
geschikt voor deze activiteit. Met de nu opgedane ervaring gaan we kijken hoe we
hiermee verder kunnen. Na de vakantieperiode hoort u hierover meer van ons.

iPadcursus en iPadcafé
Er loopt momenteel een iPadcursus in het Brouwershuis van 21 mei t/m 23 juli.
Op 3 september start er een nieuwe cursus. Deze is volgeboekt.
In januari 2016 zal een volgende cursus starten. Hiervoor kunt u zich nog
aanmelden.
Het iPadcafé op de 2e en 4e dinsdag van de maand wordt
goed bezocht. U kunt er terecht met vragen over uw iPad of
ander tablet. En u kunt altijd wat van elkaar leren over leuke
of nuttige apps.
In de maanden juli en augustus is er, vanwege de vakantie,
GEEN ipadcafé.

In en om de huiskamer

De tuin is prachtig!







Weet u dat u kaarsen kunt leren versieren in de
huiskamer? Heeft u belangstelling, geef u dan op in de
huiskamer.
En weet u dat er op de maandagmiddag gewandeld wordt
met koffie na? Wilt u meelopen kom dan om 13.15 uur bij
de huiskamer.
Bent u benieuwd naar meer activiteiten van Graaggedaan
kijk dan op onze website.
Heeft u vragen over uw HSL-aansluiting? Elke donderdagmiddag tussen 15.30
en 18.00 uur is er een inloopspreekuur in de Huiskamer waar u met uw vragen
terecht kunt.

