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Persoonsalarmering
Maandag 23 november hield Zorgcoöperatie Graaggedaan een informatieavond over
persoonsalarmering. Er was een mooie opkomst. Een groep van 18 personen werd
geïnformeerd over hoe alarmering gaat en wat men verwacht van vrijwilligers die zich
hiervoor in willen zetten. Uit deze groep hebben 9 enthousiaste personen aangegeven
belangstelling te hebben. Een mooi aantal om mee van start te gaan. Op korte termijn
worden zij uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst. Heeft u ook belangstelling, meldt u
dan aan via de website.
Bookcrossing: boeken die op reis gaan
Hoe werkt dat? Een boek wordt op de site van www.bookcrossing.com geregistreerd en krijgt een
uniek registratienummer. Dan wordt het boek in de boekenkast van de Huiskamer gezet. Iemand
neemt uit de boekenkast van onze Huiskamer een geregistreerd boek mee, leest het en geeft het
weer door of legt het op een plek waar het door een andere persoon kan worden gevonden en
meegenomen. Dit boek komt dus niet meer terug naar de Huiskamer. Als de lezer van het boek
naar de site van Bookcrossing gaat en daar een recensie achterlaat is de reis van dit boek te volgen.
Het is natuurlijk erg leuk om te zien waar het boek na vertrek uit Leende naartoe gaat.
Wilt u hier ook aan meedoen? Misschien heeft u nog wel boeken in uw boekenkast staan, die u
hebt gelezen, die nog in goede staat zijn en die u weg wilt doen. Breng ze dan naar de Huiskamer in
plaats van ze met het oud papier mee te geven. Bij ons krijgen ze een tweede leven en kunnen zo
op reis gaan.
U kunt ook op een andere manier meedoen: misschien vindt u het leuk om te helpen met het
registreren van de boeken. Het is niet moeilijk en.... u hebt de eerste keus om nieuwe
binnengebrachte boeken eerst zelf te lezen. Kortom een leuke en nieuwe activiteit voor de lezers
onder u . Laat van u horen en doe gezellig mee!

Repair Café en goede doelen
Op initiatief van René Ebeling is er vorig en dit jaar een oproep geplaatst in de rubriek
'Vraag en Aanbod' van het ED om kapotte Senseo-apparaten aan te leveren i.v.m. de
landelijke Senseo-maand.
Dit jaar hebben we als vrijwilligers zo’n vijftig apparaten bij particulieren en vakantiepark 't

Vennenbos in Hapert op kunnen halen om te gebruiken voor reserveonderdelen. Bij
onderzoek door Ad Simkens bleek dat zo'n veertig apparaten zo goed waren, dat ze door
hem gerepareerd konden worden. Deze veertig zijn op zaterdag 7 november (foto zie
facebookpagina Repaircafe Leende) geschonken aan Erie Ponte en Rob van der Vegte. Zij
gaan ze verkopen om met de opbrengst een viertal goede doelen te steunen: Stichting
kinderen van de zon in Peru, stichting Janti in Indonesië, stichting Japthi in India en de
voedselbank Valkenswaard.
Onder het motto : "Weggooien? Mooi niet!" kijken de vrijwilligers bijna alle apparaten die
aangeboden worden na en proberen deze te maken. Mochten de aanbieders er afstand van
doen, meestal omdat ze al een vervangend apparaat hebben gekocht, dan worden deze
geschonken aan goede doelen ( zie boven).
Zo ook laat witgoedwinkel De Natris aan de Lindenlaan in het Repair Café spullen, waarop
verwijderingsbijdrage is betaald, door onze vrijwilligers nakijken. De apparaten die
gerepareerd kunnen worden gaan ook naar goede doelen, waaronder de Voedselbank hier in
het dorp.
Koffiekaart als Kerstcadeau
Sneeuw en ijspret de winter op zijn best
Samen gaan op weg naar Kerst
De Kerstman op zijn arrenslee
Brengt lieve kerstgeschenkjes mee
Zoals wijn boeken en zelfs een koffiekaart
15 kopjes koffie in de Huiskamer waard
Voor de gezelligheid staan wij garant
Voor u als gast in ons “Huiskamer”- pand
Helaas bent U wel tot onze spijt
Voor dit leuke cadeau 10 euro kwijt.
Koffiekaarten zijn te koop tijdens openingsuren van de huiskamer.
Witte nog...?
Het thema “Witte nog …” heeft een vaste plaats gekregen in de activiteitenkalender van De
Huiskamer.
Op zondag 27 september om 11.00 uur werd in De Huiskamer samen gekeken naar de film
“Leende 1959”. De beelden riepen oude herinneringen op en de aanwezigen wilden liefst
meteen hun herinneringen aan elkaar vertellen.
Dat vertellen gaat de groep Witte nog …? in De Huiskamer organiseren. De thema’s van de
film zijn geïnventariseerd. Witte nog …? is op zoek naar vertellers en naar luisteraars.
De familie van Eert, de vroegere bewoners van De Huiskamer, trapte op zondag 25 oktober
af met vertelsels over hoe het vroeger ging in dit huis.
Op zondag 29 november werd er geluisterd en meegezongen met liedjes van vroeger,
begeleid door Martien op accordeon.
Op zondag 20 december wordt er een Kerstverhaal voorgelezen.
De laatste zondag van januari worden mensen in De Huiskamer door artiesten uitgedaagd
om te vertellen.
iPadcursus en iPadcafé
Tien enthousiaste dames hebben op donderdag 5 november 2015 de iPadcursus afgesloten.
De iPadcoaches kijken tevreden terug op de cursus.
In januari 2016 starten we met 8 cursisten een nieuwe cyclus van tien lessen, nu in De

Huiskamer. Deze cursus is vol.
In april zal er opnieuw een cursus van start gaan. Daarvoor kan men zich nog aanmelden.
Ook mensen die geen enkele ervaring hebben met de computer zijn zeer welkom in de
cursus.
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand is tussen 10.00 en 12.00
uur de Huiskamer open voor het iPadcafé. Als je vragen hebt over de
iPad of nieuwsgierig bent naar wat je zoal met je iPad kunt doen ben je
van harte welkom.
Koffie en thee staan klaar!
Let op: dinsdag 22 december vervalt het iPadcafé vanwege de
naderende feestdagen. Eerstvolgende café is 12 januari 2016.
HSL-spreekuur
Met ingang van het nieuwe jaar zal Toon Kees op de donderdagmiddagen slechts van 17.00
tot 18.00 uur in de huiskamer zitten voor vragen over het HSLnet.
Donderdag 17 december kunt u nog met vragen terecht tussen 15.30 en 18.00 uur.
Donderdag 24 december en donderdag 31 december is er, in verband met de feestdagen,
geen HSL-spreekuur.
Kerst- en Nieuwjaarswens
De onrust in de wereld neemt alsmaar toe.
De burger wordt meer en meer op zichzelf aangewezen.
In deze turbulente tijd is het belangrijk mensen om je heen te hebben waar je op kunt
bouwen.
In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van onze zorgcoöperatie daar een flinke steen
aan bijgedragen.
Wij wensen u toe dat ook het komend jaar met hun energie een mooi jaar wordt.

Volg de activiteiten van De Huiskamer Leende op Facebook.

