NIEUWSFLITS
ZORGCOÖPERATIE ANNA ZORGT
DINSDAG 17 NOVEMBER 2020
Als lid informeren we u graag als eerste over het reilen en zeilen van uw Zorgcoöperatie Anna
Zorgt. Hieronder puntsgewijs een aantal zaken waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. De
informatie is bedoeld voor onze leden en mag - zonder toestemming - niet voor andere
publicaties worden gebruikt.
Beste leden,
In maart werden we allemaal geconfronteerd met het coronavirus wat op iedereen impact
heeft gehad en nog steeds heeft. We hebben eerder aangekondigd voornemens te zijn om
onze Algemene Ledenvergadering op 26 november te organiseren. Echter gezien de huidige
omstandigheden vinden we het niet verantwoord om onze leden uit te nodigen voor een
vergadering.
De mogelijkheid om die digitaal te organiseren hebben we overwogen echter daar kleven ook
weer heel wat nadelen aan vast. Niet al onze leden zijn immers met de nieuwe technieken
bekend en hebben veel meer behoefte aan persoonlijk contact. Wij trouwens ook. Daarom
stellen we de vergadering uit naar volgend jaar. We zijn voorzichtig in het noemen van een
datum, laten we dat eerst maar eens afwachten. We vragen hiervoor uw begrip, maar weten
eigenlijk wel zeker dat onze leden zich hier in kunnen vinden.
Verder in deze NieuwsFlits nog wat actuele zaken, we wensen u veel leesplezier.
Namens het bestuur,
Ine van Ommen, Marijke van Dijke, Arjan van Dijke, Adriaan van den Berge, Ko Droogendijk,
Corné Polderman, Sander Westdorp en Jack Westdorp

WAT ER OOK GEBEURT WE ZIJN ER VOOR U
Ondanks alle beperkingen zijn en blijven we er voor onze leden en alle inwoners van SintAnnaland. U kunt bij ons terecht met uw hulpvraag. Pak gerust die telefoon en bel onze
coördinatoren. Daarnaast hebben we nog wel leuke acties in gedachten waarbij we onze
betrokkenheid bij u als lid willen benadrukken.
Wat? Houd uw brievenbus of mailbox maar in de gaten.

ZORGLOKET TELEFONISCH EN/OF AFSPRAAK
Ons zorgloket blijft voorlopig van maandag t/m donderdag
telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur via 0166-657011. U
hoeft dus niet te lang te wachten met uw vraag.
Op advies van de overheid werken onze coördinatoren nog
vanuit huis. Ze staan telefonisch voor u klaar. Heeft u
bijvoorbeeld een brief ontvangen die u niet goed begrijpt of
moet er iets gebeuren? Zij lezen met u mee. Dat kan ook bij u
thuis. Geef dit aan als u belt, ze maken dan een afspraak in de
Anna Zorgt ruimte in Annahof of bij u thuis. Een mail sturen
kan elk moment van de dag.

BELLIJN EN BEZOEKLIJN WIJ ZORGEN ERVOOR!
Zit u verlegen om een praatje of zou een bezoekje welkom zijn in deze tijd? Schroom dan
niet om contact op te nemen met de coördinatoren, zij regelen het graag voor u.
We hebben heel veel lieve vrijwilligers die graag iets willen betekenen in deze moeilijke tijden.
Zij kunnen u bellen voor een praatje maar ook langskomen als u dat liever heeft, gelukkig
mogen de bezoekjes nu wel plaatsvinden t.o.v. de eerste Corona crisis. Natuurlijk altijd met
inachtneming van de geldende maatregelen!
Ook voor andere zaken staan onze vrijwilligers natuurlijk ook voor u klaar, als altijd.

RABO CLUBSUPPORT FANTASTISCH RESULTAAT
Dankzij de stemmen van velen mogen we binnenkort een bijdrage ontvangen van € 883,98 uit
de Rabo Clubsupport actie. We zijn de bank en al haar leden die hun stem aan ons hebben
gegeven zeer erkentelijk. Het geld gaat in het spaarpotje om straks in het nieuwe Havenzicht
een extra spreek- en ontmoetingsruimte te kunnen inrichten.

KRINGLOOPWINKEL KOM EENS SNUFFELEN
Als eens in de kringloopwinkel geweest? Nou dan hierbij een uitnodiging. Honderden
bezoekers gingen u voor.
De winkel is geopend op:
Dinsdag
: van 10 tot 16 uur
Woensdag
: van 13 tot 16 uur
Vrijdag
: van 10 tot 16 uur
Zaterdag
: van 10 tot 16 uur (alleen op de 1e zaterdag van de maand)
Volg de ontwikkelingen en laatste nieuwtjes via www.facebook.com/Kringloopstalland en like
de pagina. Je blijft zo op hoogte van wat er binnenkomt.

