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Samenwerking met Kruisvereniging Leende
De besturen van Kruisvereniging Leende en Graaggedaan onderzoeken op welke
gebieden er mogelijkheden zijn tot samenwerking. Beide organisaties hebben het
belang en het welzijn van de Leendenaren hoog in het vaandel staan, waardoor het
een logische stap lijkt elkaar te ondersteunen en te versterken. Als eerste mogelijkheid voor samenwerking is hiervoor het project “Persoons alarmering” gekozen, zie
hieronder.
Project Alarmopvolging of "persoons-alarmering"
In Juni is het project “Persoons alarmering” van start gegaan . U heeft daarover een
bericht ontvangen waarin uitgelegd werd hoe e.e.a. in z'n werk zal gaan en waarin
aan u werd gevraagd, indien mogelijk, aan dit project mee te werken. Hierop is van
5 leden een reactie gekomen. Daar zijn we al heel blij mee maar we zouden het
toejuichen als er nog meer mensen aan dit project willen meewerken. We gaan
daarom in oktober 2015 een informatiebijeenkomst organiseren waarin e.e.a verder
wordt toegelicht en wij op uw vragen antwoord kunnen geven. Als dit onderwerp u
ook aanspreekt meldt u zich dan aan. Dit kan via e-mail of telefoon, zie bovenaan
deze brief.
U mag ook een briefje met uw gegevens in de brievenbus van onze Huiskamer
stoppen.
Subsidie van Het Oranjefonds voor de Huiskamer
Eind 2014 heeft de Zorgcoöperatie bij het Oranjefonds subsidie aangevraagd voor
het inrichten van de Huiskamer. Eind juni 2015 is daarover het bericht gekomen dat
het Oranjefonds hiervoor € 10.000,- ter beschikking wil stellen.
Omdat de Huiskamer nu al heel gezellig is heeft het bestuur besloten om, naast de
aanschaf van keukenapparatuur, ook de ruimte achter de huiskamer in orde te
maken voor incidenteel gebruik met een grotere groep mensen. Dit betekent dat er
gewerkt zal worden aan de vloer, de verwarming, de isolatie en de verlichting van
deze ruimte. Daarmee worden de gebruiksmogelijkheden voor onze Huiskamer
verder uitgebreid.
Digitale Zaligheden; een nieuw project!
Bij dit project gaat het erom kwetsbare en alleenwonende ouderen te ondersteunen
via een ICT-platform en internet. Die ondersteuning gebeurt door het in huis
plaatsen van een groot aanraakscherm waarmee de bewoner(s) verbinding kan
maken met vrienden/familie/bekenden/ mantelzorg/ vrijwilligers/enzovoort.
Het leren omgaan met zo'n scherm gebeurt door vrijwilligers( ambassadeurs) van
de Zorgcoöperatie. Zij leren de bewoner hoe het scherm te gebruiken.
Hebt u interesse om zo'n scherm thuis te gebruiken of voelt u er wat voor om
ambassadeur te worden, laat het ons via e-mail of telefoon weten. U kunt zich ook

melden door een briefje met uw gegevens in de brievenbus van onze Huiskamer te
doen.
Burendag en winterbeurt voor de beweegtuin
Op zaterdag 26 september nodigt De Dorpsraad Leende iedereen uit naar de
beweegtuin te komen om elkaar te ontmoeten en wat licht onderhoud te plegen. Er
zal om 10.00 uur een demonstratie worden gegeven over het gebruik van de beweegtoestellen door instructeur Gerben Brongers.
Na afloop, vanaf circa 11.00 uur, nodigt de Dorpsraad u allen uit om naar de
Huiskamer te komen waar koffie/thee en iets lekkers klaar staat en het gezellig is
om nog even na te praten.
Kom elkaar ontmoeten en helpen!
Witte nog...?
“Omdat we ze graag horen, maar ook willen blijven horen en bewaren voor
iedereen die ze later weer wil horen, die verhalen van vrüger, van toen het allemaal
zo anders was en ook écht heel anders was”.
Daarom willen we elkaar op zondag 27 september om 11.00 uur ontmoeten in De
Huiskamer en samen kijken naar de film “Leende 1959”. Wellicht nodigen de
beelden uit om oude herinneringen op te halen en elkaar te vertellen over onze
jeugd. En wie liever luistert dan vertelt komt ook aan zijn trekken, want een verteller
heeft nu eenmaal een luisterend oor nodig, anders heeft vertellen geen zin.
Het thema “Witte nog …” zal een vaste plaats krijgen in de activiteitenkalender van
De Huiskamer. Ons streven is erop gericht om het vertellen over “toen” en gezellig
praten over “Witte nog …” een maandelijks terugkerende activiteit te laten worden.
En wie weet komen er zoveel verhalen los dat we er ooit nog eens een bükske van
kunnen maken en uitgeven, zodat al die verhalen blijvend bewaard worden.
Dus kom kijken in De Huiskamer. De koffie en thee staan klaar en ”ge kriet er ok
nog un kükske bij.”
Kaarsen versieren in “De Huiskamer”
Op maandagmiddag 28 september om 15.00 uur en op donderdagavond 1 oktober om 19.00 uur kunt u van Anneke en Liesbeth
Jaspers leren hoe u kaarsen kunt versieren.
Voor de kaarsen en andere benodigdheden wordt gezorgd.
Als u op een van deze tijden mee wilt doen geef u dan vóór 24
september op in onze huiskamer, of mail naar
jaspersan@hotmail.com . Kosten: € 2.75 p.p.
Hulp voor TV of PC
Elke donderdagmiddag van 15.30 uur tot 18.00 uur is de heer Toon Kees, als
adviseur, aanwezig in onze Huiskamer voor het beantwoorden van vragen over het
HSL-net en de TV-aansluiting.
Het is misschien nog niet zo bekend, maar dit spreekuur is vrij toegankelijk voor
iedereen die vragen/problemen heeft met zijn/haar Tv-aansluiting. Ook is Toon
bereid u advies te geven over het internetgebruik op uw computer.
Dus voor vragen betreffende TV en/of internet kunt u op donderdagmiddag terecht
bij Toon in de Huiskamer.

iPadcursus en iPadcafé
Tien enthousiaste dames zijn op donderdag 3 september gestart met de iPadcursus. We zijn weer te gast in Het Brouwershuis, waar we een zeer geschikte royale
ruimte hebben. Er zijn inmiddels diverse iPadcoaches die de cursisten heel zorgzaam en deskundig begeleiden.
In januari 2016 zal een volgende cursus starten. Voor die cursus kan men zich nog
aanmelden. Ook mensen die geen enkele ervaring hebben met de computer zijn
zeer welkom in de cursus.
Het iPadcafé is ook weer gestart. Elke 2e en 4e dinsdag van de
maand kunt u in de huiskamer terecht tussen 10.00 en 12.00
uur. U kunt er met vragen over uw iPad of ander tablet komen,
maar u kunt ook gewoon komen luisteren of er nog iemand leuke, interessante weetjes over de iPad heeft.
En de koffie staat er klaar!

Weet u




dat er elke maandagmiddag ongeveer een uur gewandeld wordt met koffie
na? Wilt u meelopen kom dan om 13.15 uur bij de huiskamer.
dat u elke zondag na de mis van 11 uur in de Huiskamer welkom bent voor
een praatje bij een kopje koffie?
dat u op de website van Graaggedaan nog meer activiteiten, foto's en
andere informatie kunt vinden?

