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Hoe ziet u uw toekomst?
Zoals u allen weet streeft onze regering ernaar dat ouderen langer in hun eigen huis blijven
wonen en zelf hun toekomst bepalen. Dat is wel even gemakkelijk gezegd door Den Haag
maar hoe doe je dat dan en wat komt daarbij zoal kijken.
Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende heeft als doel de mensen daarbij te helpen maar tast
toch ook nog in het duister over hoe dit aan te pakken. Om te proberen daar wat meer zicht
op te krijgen gaan we een vragenlijst rondsturen naar alle Leendenaren van boven de 70
jaar. Deze vragenlijst zullen we in Februari aan huis bezorgen en we vragen de
geadresseerden om binnen 14 dagen de lijst te beantwoorden en klaar te leggen zodat die
weer opgehaald kan worden. Uit uw antwoorden hopen we dan conclusies te kunnen
trekken hoe we de mensen in Leende het beste kunnen ondersteunen. U hoort hier later
nog meer over.
De Huiskamer in 2016
Zoals bekend is staat ontmoeten centraal in de Huiskamer. Op vaste tijden is de Huiskamer
open en staan de gastvrouwen klaar om bezoekers van een kopje koffie of thee te voorzien
en een luisterend oor te bieden.

Het aantal bezoekers is wisselend, maar we zien groei, met name op de
woensdagmiddagen.
De hal is verbouwd tot een mooie ontmoetingsruimte. Hierdoor is er meer ruimte voor
ontmoeten en activiteiten. Er is een biljart geschonken dat ook in de belangstelling staat en
waar veel mensen gebruik van maken.
Er werden verder activiteiten georganiseerd die voornamelijk door de bezoekers werden
geopperd, zoals wandelen, fietsen, iPad-café, kerststukjes maken en breien.
Ook kinderen weten de weg te vinden. Met Pasen was het Paasstokken maken. Er was
weer de logeerkamer voor Sinterklaas en zo'n 30 kinderen kwamen pepernoten bakken.
Maandelijks worden bij “Witte Nog ...?” verhalen over vroeger verteld en zo wordt de
geschiedenis van Leende levend gehouden.
Het project Bookcrossing heeft inmiddels een plek binnen de Huiskamer. Iedereen kan hier
gratis boeken halen.
Heeft u goede ideeën, loop dan eens binnen of meld dit via de website.
Repair café en klussendienst in 2016
De klussendienst heeft dit jaar 25 klussen daadwerkelijk uitgevoerd en daarnaast een aantal
aanvragers geadviseerd om de hulp van een vakman in te roepen. De klussen variëren van
lampen vervangen tot het plaatsen van hulpmiddelen zoals toiletbeugels en douchezitjes.
Het Repair Café Leende vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats in het gebouw van
Hobbyclub ’t Prutske aan de Lindenlaan. Het aantal bezoekers bleef gelijk ten opzichte van
vorig jaar. De vrijwilligers brachten 158 reparaties tot een goed einde en 8 bezoekers
werden van advies voorzien. De reparaties liggen voornamelijk ( maar niet alleen) op het
gebied van de elektrische apparaten en het aanpassen en herstellen van kleding.
Daarnaast hebben de vrijwilligers in de derde week van oktober in de verzorgingshuizen in
Heeze ( Nicasiushuis) en Leende ( Leenderhof) , maar ook in de Valentijn in Sterksel en ’t
Bruukske in Leenderstrijp een rollatorcheck uitgevoerd bij circa 65 rollators. Deze zijn
nagekeken en waar nodig bijgesteld, dit tot grote tevredenheid van de eigenaren.
Dorpstuin van Graaggedaan is klaar voor gebruik.
Zowel jong als oud kan nog inschrijven voor een perceel!
Misschien heeft u al in de Parel Van Brabant gelezen dat er hard gewerkt is om de
Dorpstuin van Graaggedaan op het voorjaar voor te bereiden . Na veel fysieke
inspanningen en hulp van de firma Hulsen is de grond bewerkt. De percelen worden nog
ingedeeld en er wordt bij elk perceel nog een waterpunt aangelegd.
Zoals reeds eerder aangegeven kunt u zich nog aanmelden als u belangstelling heeft om te
tuinieren. Of misschien heeft u een kennis die hiervoor belangstelling heeft. En twijfelt u of
heeft u een steuntje in de rug nodig voor goede adviezen laat het ons dan weten. Meldt u
via e-mail, telefoon of de website.
Lees op de website onder "nieuws>laatste nieuws" het artikel uit de Parel van Brabant.
Witte nog ...
Iedere derde zondag van de maand staat De Huiskamer in het teken van vroeger. Het gilde
Sint Catharina en Sint Barbara vertelde haar verhaal op zondag 16 oktober en de
Koninklijke Fanfare Philharmonie vertelde leuke anekdotes op zondag 20 november. Op
zondag 18 december was er een sfeervolle en erg gezellige kerstviering met een Leends
kerstverhaal en muziek.
In 2017 komen voetbalvereniging DOSL, het gilde Sint Jan Baptista, Toneelvereniging
KNAL, handboogvereniging Willem Tell, handbalvereniging Lido en nog diverse anderen
aan bod.

Kijk op onze website naar de vertelde verhalen met de bijbehorende foto's en kom luisteren
op de derde zondag van de maand.
Heeft u connecties met een groep die ook verhalen van vroeger wil vastleggen en vertellen,
neem dan contact op met de zorgcoöperatie.
iPad cursus en iPad café
De achtste iPad cursus is op donderdag 10 november succesvol afgesloten. Een nieuwe
groep staat ongeduldig te wachten om op donderdag 19 januari 2017 te kunnen beginnen.
De tiende groep zal op donderdag 13 april van start gaan. De cursus van januari is
volgeboekt. In april is er nog een plaatsje vrij. U kunt zich aanmelden via de website.
Ook het iPad café op de tweede en vierde dinsdagochtend van de maand wordt goed
bezocht. De hulpverleners helpen u uw problemen met de iPad op te lossen. Heeft u geen
problemen dan kan een bezoek toch heel zinvol zijn. Waarschijnlijk zijn er weer nieuwtjes
over het gebruik van de iPad of interessante nieuwe apps. Het is sowieso gezellig om
samen wat met de iPad te oefenen onder het genot van een kopje koffie of thee!
Het eerstkomende café is op 10 januari.
Biljarten in de Huiskamer
Zowel op maandag- als op woensdagmiddag wordt er enthousiast gebiljart. Wilt u ook
meedoen, kom er dan gezellig bij.
Ook is er een damesgroep die het biljarten heeft omarmd. Deze groep speelt op
woensdagavond om de 2 weken onder leiding van 3 gezellige instructeurs. Wilt u kijken of
het iets voor u is kom dan gerust eens langs. In de agenda op de website kunt u zien welke
avonden deze groep speelt.
GoLivePhone
De GoLivePhone is een smartphone voor ouderen, die onder meer beschikt over een
dwaaldetectie, valdetectie en een noodknop. Stel dat een oudere gebruiker van de telefoon
valt, dan gaat er automatisch een bericht naar bijvoorbeeld een zoon of dochter of andere
persoon. Het voordeel van de telefoon is dat hij eenvoudig is te gebruiken en te
personaliseren voor de oudere gebruiker. Ook zijn er zorgfuncties aan toegevoegd.
Vanuit WonenWelzijnZorg (WWZ) Sterksel is een werkgroep onder aanvoering van Cintha
Bax begonnen om de inwoners van onze gemeente te leren omgaan met de GoLivePhone
(GLP). Op 2 december is een nieuwe groep telefoongebruikers van start gegaan. Leden van
de zorgcoöperatie ondersteunen als supergebruikers dit project.
Mocht u ook interesse hebben in zo’n smartphone, neem dan contact op met Cintha Bax.
Dit kan via telefoon 0620418416 of e-mail cintha.bax1@gmail.com
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Al onze leden en vrijwilligers willen wij graag de gelegenheid geven om elkaar in het nieuwe
jaar te ontmoeten en gelukkig nieuwjaar te wensen. Deze bijeenkomst vindt plaats




in onze Huiskamer, Dorpstraat 67
op vrijdagavond 6 januari
van 19.00 uur tot 20.30 uur

We hopen dat velen van u tijd en gelegenheid hebben om te komen.
Heeft u inmiddels een e-mailadres, geef dit dan door aan de zorgcoöperatie.

