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Personen alarmering gestart
Met enige regelmaat heeft Zorgcoöperatie Graaggedaan via de Nieuwsbrief de dienst
Personen alarmering onder de aandacht gebracht. Graag informeren we u over de voortgang.
Inmiddels zijn er diverse aanvragen geweest voor een vrijblijvend advies. Tijdens die
gesprekken heeft een aantal mensen besloten om van deze dienst gebruik te maken. Er is een
goede samenwerking met zowel Buurtzorg als Zuidzorg. Zij zijn van deze dienst op de hoogte
en kunnen ook verwijzen naar Zorgcoöperatie Graaggedaan. Via onze website onder
Diensten>Personen alarmering vindt u meer informatie en kunt u een dienst aanvragen.
Volkstuin bij Zorgcoöperatie Graaggedaan
Eenmalig gratis aanbod!
Groentetuin of misschien een bloementuin:
Als u al langer de wens heeft om te tuinieren en het is er nog niet van gekomen dan heeft u nu
een mooie kans. U kunt hiervoor nu bij Zorgcoöperatie Graaggedaan terecht. Onlangs werd
aan Graaggedaan een stukje grond in het centrum aangeboden waar gratis gebruik van
gemaakt kan worden. Heeft u groene vingers en vindt u het een uitdaging om met meerdere
mensen uit het dorp groenten of bloemen te kweken/verbouwen dan kunt u dit telefonisch, per
e-mail of via de website melden. Heeft u bekenden uit uw omgeving die ook mee willen doen,
laat het ons dan weten. Als er voldoende belangstelling is wordt u op korte termijn
uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt gestart met het maken van een plan waarna
vervolgens “de volkstuin” alvast winterklaar gemaakt kan worden.
Aanmelden kan tot eind juli.
Overleg Zorgcoöperatie, Kruisvereniging Leende, KBO en Zonnebloem
Inmiddels zijn er door de voorzitter van de Kruisvereniging Leende gesprekken gevoerd met
de KBO, de Zorgcoöperatie en de Zonnebloem om met elkaar beter te gaan overleggen. De
resultaten van deze gesprekken zijn positief. We houden u op de hoogte van het vervolg.

Fietsactiviteiten in Leende
Fietsen in zomertijd
Tijdens de jaarvergadering is bij de leden geïnformeerd of er belangstelling is om gezamenlijk
op woensdagavond te gaan fietsen en na afloop een kopje koffie of thee te drinken in de
Huiskamer. Dit idee werd enthousiast ontvangen. Deze activiteit is afgestemd met de KBO.
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.
* Er wordt gefietst tijdens de zomertijd (de periode dat de klok verzet is).
* Iedereen is welkom, men hoeft geen lid te zijn van Zorgcoöperatie Graaggedaan.
* U hoeft zich niet aan of af te melden.
* De tocht duurt 1 á 1.5 uur.
* Vertrek op woensdagavond om 18.30 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. (€ 0.75 per kopje).
Bent u een groot liefhebber van fietsen dan kunt u hiervoor ook terecht bij KBO Leende
* Elke 2e woensdag van de maand wordt er een fietstocht uitgezet.
* Afstand: 30 tot 40 km.
* Maximale snelheid is 15/16 km per uur.
* Er is een tussenstop.
* U hoeft zich vooraf niet aan te melden.
* Vertrek vanaf het Meentplein om 13.30 uur.
* Elektrische fietsen zijn toegestaan.
* Ook hier wordt verwacht dat uw fiets in goede staat is.
Activiteiten in de huiskamer in juli en augustus
Zoals u ongetwijfeld reeds hebt vernomen zijn er wat wijzigingen in de aansturing van de
Huiskamer. Als gevolg daarvan heeft het bestuur uitgebreid overleg gehad met de
gastvrouwen en is er besloten dat we op dezelfde manier verder gaan met de Huiskamer.
U bent van harte welkom tijdens de openingsuren, óók tijdens de zomervakantie.
Biljarten
Ook in de maanden juli en augustus gaat het biljarten gewoon door. Mocht u interesse hebben
om te gaan biljarten dan kunt u vrijblijvend binnen lopen. U kunt ook bellen of mailen naar de
Zorgcoöperatie. Dan wordt contact met u opgenomen om uw wensen te horen en een afspraak
met u te maken.
iPadcursus en iPadcafé
De iPadcursus wordt vanaf 1 januari 2016 in de De Huiskamer gegeven. Op 31 maart is een
cursus van 8 cursisten afgerond. Op 11 april is een nieuwe cursus van start gegaan met

wederom 8 cursisten. Zij hadden op 23 juni hun laatste bijeenkomst.
Op 8 september begint een nieuwe groep aan de cursus. Deze cursus is volgeboekt.
Op de 2e en 4e dinsdag van de maand is er een iPadcafé in de huiskamer. Dit café wordt goed
bezocht. U kunt er met uw vragen over de iPad terecht en er kunnen leuke iPad-weetjes met
elkaar gedeeld worden.
In de maanden juli en augustus is er géén iPadcafé. Vanaf 13 september bent u weer van
harte welkom.
Witte nog ... ?
De werkgroep Witte nog …? Heeft in 2016 vooral verhalen geïnventariseerd. Het waren met
name oud-spelers van DOSL die smeuïge verhalen hebben verteld. Deze verhalen zijn
vastgelegd en zullen mettertijd in De Huiskamer verteld worden.
Ook oud-fanfareleden hebben verhalen verteld, maar deze verhalen zijn nog niet af.
Verder zijn er contacten met 2 gilden. Naar aanleiding van de vragen van de werkgroep Witte
nog ...? zullen zij hun verhalen van vroeger gaan vertellen en Witte nog ...? legt deze vast.
Volg de activiteiten van De Huiskamer Leende op Facebook!

