NIEUWSFLITS
ZORGCOÖPERATIE ANNA ZORGT
MAANDAG 14 SEPTEMBER 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. Ook op onze organisatie. We hebben deze week besloten om
een aantal zaken weer op te gaan pakken. Natuurlijk kijken we daarbij heel goed naar de
voorzorgsmaatregelen die horen bij het organiseren van bijeenkomsten. Met deze NieuwsFlits
vertellen we u er graag meer over.
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

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 u 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.

ONAFHANKELIJKE CLIENTONDERSTEUNER
Onafhankelijke cliëntondersteuning, wat is dat precies?
Als u (tijdelijk) hulp nodig heeft dan wordt u verwezen naar alle mogelijke aanbieders van zorg
en welzijn of naar de gemeente Tholen om te regelen wat u nodig heeft. Soms zijn er ook meer
of andere mogelijkheden waar u niet alles precies van af weet. Het kan ook lastig zijn om
vragen te stellen of precies aan te geven wat nodig is. Of er is niemand die u daarbij kan helpen.
Soms wordt om hulp vragen uitgesteld. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan daarbij
helpen! Ook een mantelzorger mag zich door hem of haar laten adviseren. Dat voorkomt
onnodige stress.
Anna Zorgt staat voor u klaar om te helpen en waar nodig te verwijzen naar een professional
binnen de zorg en welzijn of de gemeente Tholen. Ook kan er gebruik worden gemaakt van de
servicelijn van het SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio),
voor een professionele cliënt- en/of mantelzorgondersteuner. Het telefoonnummer van deze
servicelijn is 0113-277111. U hoeft niet eerst contact op te nemen met de gemeente Tholen.

PARIJSREIS VERZET NAAR 2021 NOG EEN PAAR PLAATSEN BESCHIKBAAR
Onze voorgenomen reis naar Parijs in oktober dit jaar was te risicovol. Nog
steeds zijn er in Parijs veel besmettingen en dat risico willen we onze reizigers
niet laten lopen. In heel goed overleg met het reisbureau is het gelukt om de
reis met een jaar vooruit te schuiven naar 14, 15, 16 oktober 2021. We hopen
dat met 63 reizigers te kunnen gaan doen. We hebben daarnaast nu nog wat
plaatsen over voor leden die alsnog besluiten om met ons mee te willen.
Bent u geïnteresseerd stuur dan een mail naar parijs@anna-zorgt.nl of bel met 0166-657011.
Op volgorde van binnenkomst kunnen we één of maximaal twee plaatsen voor u in optie
nemen en ontvangt u van ons nadere informatie.

JEU DE BOULES
Op het sportpark van WHS zijn twee Jeu de Boules-banen geopend. Deze zijn
voor iedereen beschikbaar. Ook is er gelegenheid tot het drinken van een
drankje in de kantine van de voetbalvereniging. Cliënten van Sjaloom Zorg
verlenen hand- en spandiensten en zorgen dat alles wat u nodig heeft om een
balletje te gooien er ook is.
De voetbalvereniging is gestart met een competitie waar u individueel of in teamverband aan
kan deelnemen. Nu zijn wij benieuwd of er interesse is om vanuit Anna Zorgt één of meerdere
teams samen te stellen die mee willen doen aan deze competitie. Naast het bewegen, wat
goed is voor iedereen, is het vooral een leuke bezigheid die in Frankrijk niet voor niks zo
populair is. Ontmoeting en spel zijn ingrediënten voor een positieve levensstijl. Dus laat het
ons vooral weten via 0166-657011 of mail vrijwilligerscoordinator@anna-zorgt.nl
Wilt u liever gewoon op eigen gelegenheid spelen, neem dan contact op met WHS
www.wijhoudenstand.nl of 0166-652759

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De beperkingen rondom het coronavirus zit
de voorbereidingen voor onze jaarlijks
ledenvergadering enorm in de weg. De
jaarlijkse vergadering in mei moest
uitgesteld worden, echter op 26 november
willen we die toch graag laten doorgaan.
Echter wel in aangepaste vorm.
Allereerst gaan we ons houden aan alle
voorzorgsmaatregelen die nodig zijn bij het veilig
organiseren van een bijeenkomst. Zo is het aantal
zitplaatsen in de Wellevaete beperkt. Daarom
kunnen we per huishouden slechts één persoon
toelaten. Daarnaast moeten we een lijst aanleggen
met aanwezige mensen. Spontaan binnenlopen is
dus niet mogelijk.
Ten tweede wordt het programma van deze ledenvergadering sober. Wat nodig is komt
natuurlijk op de agenda te staan, echter een spreker of uitgebreide presentaties bewaren we
tot volgend jaar. Natuurlijk is er ruimte voor al uw vragen. In oktober ontvangt u per mail of
per post een uitnodiging. U bent van harte welkom, echter aanmelden is wel noodzakelijk!

ANNA-FUN
In de zomervakantie hebben we samen
met ‘Jij op Tholen’ weer een Anna-FUN
activiteit
georganiseerd
voor
basisschoolkinderen. Maar liefst 45
kinderen hebben meegedaan op 22 juli,
locatie de Meestoof.
De kinderen konden meedoen aan activiteiten,
zoals een shirt verven, een woord uitbeelden
wat werd gefilmd met een drone en een
speurtocht in en rondom het museum. Het was
een groot succes! Veel blije gezichten en als afsluiting hebben we pannenkoeken gegeten die
door vele lieve vrijwilligers en leden van Anna Zorgt zijn gebakken, maar liefst 180 stuks.
We kijken of we de Anna-FUN activiteiten in oktober weer kunnen gaan oppakken. Zo willen
we de kinderen - naast school, hobby en thuis - iets creatiefs aanbieden. Wij organiseren dit
samen met de jongerenwerkers van Jij op Tholen. Met een groep vrijwilligers werken we de
ideeën uit en gaan met de kinderen aan de slag. We beginnen de middag altijd met een stuk
fruit en wat te drinken nadat de kinderen uit school komen. Spelenderwijs geven we
voorlichting over onder andere voeding. Samen iets bereiden wat leuk en lekker is. Ideeën zijn
altijd van harte welkom. Bel of mail ons gerust.

KRINGLOOPWINKEL FANTASTISCHE START

Een bijzondere winkel heeft begin juli zijn deuren officieel geopend. Dat ging
niet gepaard met slingers, confetti en een serenade. We hebben het allemaal
rustig aan moeten doen. Echter, rustig is het niet geweest sinds de opening.
Honderden kopers hebben inmiddels de weg weten te vinden naar
Kringloopwinkel 2e Kans Stalland. De opbrengst van de winkelverkoop komt ten
goede aan Anna Zorgt. De winkel is een particulier initiatief van twee van onze
bestuursleden, Arjan van Dijke en Marijke van Dijke.
Volg de ontwikkelingen en laatste nieuwtjes via Facebook www.facebook.com/Kringloop-2e-kansSint-Annaland-104988337759059 en like de pagina. Je blijft zo op hoogte van wat er binnenkomt.
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)

DIGITAAL PLATFORM
We zijn we al een tijdje bezig om de informatie voorziening op een hoger niveau te brengen
om de groeiende dienstverlening van Anna Zorgt beter te kunnen behappen en het
administratieve werk te beperken. We bewandelen daarbij een zeer uniek traject.
Inmiddels is de 1e stap afgerond, het bijwerken van de website
zowel qua informatie als de techniek erachter. Dit mede dankzij
de vrijwillige inzet van Jorick Post (JP Webontwerp). Binnenkort
krijgt de site een upgrade wat je in 1e instantie aan de buitenkant
nog ziet. Onder de motorkap komen er een aantal functies bij.
Functies voor de leden en ook voor de zorgcoöperatie. Denk aan
het automatiseren van de leden-, vrijwilligers- en
hulpvragersadministratie en de koppeling hiervan naar
internetbankieren.
Aanvragen
van
diensten
worden
gemakkelijker gekoppeld aan vrijwilligers. Iedereen krijgt de
mogelijkheid om zich straks aan te melden op de site en krijgt zo
toegang tot speciale nieuwsgroepen en diensten.
De veranderingen worden doorgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een
professionele organisatie die het onderhoud van het platform op zich neemt. De kosten van
de bouw worden betaald dankzij een subsidie van MEAX impuls Zeeland.

VERLENGING PROEFTUIN
Inmiddels zijn er bijna drie jaar verstreken
na de start van de Proeftuin. In september
2017 werd een bijeenkomst gehouden
met het College van Burgemeester &
Wethouders en het managementteam van
de gemeente Tholen, het bestuur van
zorgcoöperatie Anna Zorgt en een
beleidsmedewerker
van
het
Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SMWO). Met als doel om samen te
spreken over de mogelijkheid om met
deze partijen in Sint-Annaland een
proeftuin
voor
burgeren
overheidsparticipatie in het sociaal
domein te gaan inrichten.
Samen kijken we of Anna Zorgt taken kan
overnemen van de gemeente of de taken
van de gemeente kan ondersteunen met
vrijwilligers. Binnen de proeftuin gaat het
om de WMO, sociale voorzieningen,
ondersteunen
nieuwkomers,
aanpak
laaggeletterdheid en inzet bij dementie en
ouderdomsverwarring. De proeftuin had in

eerste
instantie
de
duur
van drie
jaar maar
door
de
Corona
perikelen
én
het
ontwikkelen van nieuwe behoeftes - denk
aan Jeugdzorg - heeft het college besloten
om de proeftuin ook in het jaar 2021 voort
te zetten.
We hebben dus nog genoeg werk aan de
winkel om aan te tonen dat burgerinitiatief
en overheid hand in hand kunnen gaan!
Door samen te werken kunnen de inwoners
van Sint-Annaland nog beter geholpen
worden en dichtbij huis terecht voor
ondersteuning. Samen houden we het
welzijn en zorg van onze inwoners zo goed
mogelijk op peil…

BEHOEFTE OUDEREN N.A.V. BELACTIES
Toen de corona pandemie op z’n hevigst was hebben we onze oudere leden gevraagd naar
hun interesse voor af en toe een telefoontje van een vrijwilliger. Meer dan 70 leden hebben
toen aangegeven dat ze graag gebeld willen worden om de crisisperiode te overbruggen.
Veel dagelijkse bezigheden vielen weg en de meesten bleven vooral thuis.
Zo’n 30 Anna Zorgt vrijwilligers hebben dit met veel enthousiasme opgepakt en er zijn mooie
nieuwe ‘ontmoetingen’ ontstaan. Deze worden nog steeds voortgezet, wat toen ontstond met
een belletje is nu af en toe een bezoekje of een telefoontje om bij te praten. Hoe mooi is dat?
We zijn enorm trots op onze vrijwilligers die ondanks de crisis toch een positieve draai hebben
gegeven aan deze vervelende situatie.
Onze vrijwillige chauffeurs zijn inmiddels ook weer aan de slag om de inwoners van de
gemeente Tholen naar de dagbesteding van de Schutse te brengen. Dit doen we nu in
samenwerking met Thover omdat het aanbod te groot werd en we helaas minder chauffeurs
inzetbaar hebben. Chapeau ook voor deze vrijwilligers die week in week uit heel veel
kilometers maken en de cliënten met extra aandacht op hun bestemming brengen. Nu
voorzien met mondkapjes is dit extra zwaar, zeker tijdens de warme dagen.
De vaste bezoekjes van onze vrijwilligers aan de inwoners van Sint-Annaland kunnen gelukkig
ook weer plaatsvinden, natuurlijk met de 1.5 meter afstand in acht nemend! Maar wat zijn ze
weer blij dat iedereen weer een vast gezicht ziet en een praatje kan maken…

TAALHUIS
Kent u het Taalhuis? Dat is een voorziening om iedereen die moeite heeft met
de Nederlandse taal daarbij te helpen. Dat kunnen zowel Nederlanders zijn als
nieuwe inwoners van onze gemeente. Speciale vrijwillige coaches begeleiden
mensen één op één met lezen en schrijven. Zo’n Taalhuis is te vinden in het
gemeentehuis van Tholen, bij het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk en ook
bij Anna Zorgt in ons eigen Sint-Annaland.
Aanvullend op het Taalhuis is er ook het Postcafé dat je alleen in Sint-Annaland
aantreft. Daar behandelen we brieven en andere officiële documenten die niet
altijd gemakkelijk voor iedereen te begrijpen zijn. We hebben plannen om
naast het Postcafé en het Taalhuis nu ook een Taalcafé te starten, een praathuisje
maar dan net even iets anders. Een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is,
waar naast de Zeeuwse en Nederlandse taal ook mensen die een andere taal
spreken een praatje kunnen maken. Misschien in het begin met handen en
voeten maar uiteindelijk staat ontmoeting en praten over allerlei onderwerpen centraal! Dit
doen we uiteraard onder begeleiding en zo nu en dan willen we iemand uitnodigen die een
leuk onderwerp behandelt. Taalhuis Nederland ondersteunt ons in de organisatie en
begeleiding en heeft ook workshops voor vrijwilligers die dit initiatief willen begeleiden.
Bent u of kent u iemand die hier belangstelling voor heeft, dan horen we dat graag! Ook
ideeën over de invulling zijn van harte welkom! We nodigen u als lid van harte uit om een
keer een praatje te komen maken. Wanneer en waar, dat laten we nog weten.

KOFFIEOCHTENDEN VAN START MAAR NET EVEN IETS ANDERS
Ook de koffieochtenden hebben door het coronavirus lange tijd niet
plaatsgevonden. Helaas is virus nog altijd aanwezig! Toch willen we nu graag
starten met het weer bij elkaar komen voor een bakje koffie, voorlopig op een
alternatieve locatie. Zo kunnen de richtlijnen van het RIVM goed nageleefd
worden.
We nemen geen onnodige risico’s
aangezien de bezoekers veelal tot de
risicogroep behoren. Daarom hebben we
besloten om voorlopig naar de Wellevaete
uit te wijken. Daar is de ruimte voldoende
groot om op 1.5 meter van elkaar te
kunnen zitten en beschikken daar over
goede ventilatiesystemen. We starten
deze woensdagochtend 16 september,
inloop vanaf 9.45 uur. Mocht er voldoende
belangstelling zijn dan kunnen we
eventueel ook naar andere ochtenden
kijken in overleg met de Wellevaete.
Valesca Besseling zorgt voor de koffie, de
kosten daarvan zijn hoger dan we gewend
zijn in onze eigen ruimte in de Annahof.
We vragen daarom een eigen bijdrage van
de bezoekers van 75 cent per koffie of
thee, het restant bedrag wordt door Anna
Zorgt betaald evenals de huur van de zaal.
We gaan ervan uit dat dit een tijdelijke oplossing is en hopen weer naar het normale terug te
kunnen keren. We houden daarbij de actualiteiten nauwlettend in de gaten. Wilt u graag
komen maar bent u niet in staat dit op eigen gelegenheid te doen dan vernemen we dat graag.
Bij voorkeur willen we u vragen vervoer met familie te regelen indien mogelijk. Als dit echt niet
mogelijk is, kunt u contact opnemen met de coördinatoren van Anna Zorgt.
Laat het ons weten!
Heeft u een idee voor een activiteit, of wilt u ons andere tips geven om invulling te geven aan
deze ochtend, dan horen we dat heel graag! U bepaalt tenslotte waar wij ons voor moeten
inzetten. U kunt uw tips of ideeën simpelweg op een briefje schrijven en in onze brievenbus
doen, Havenplein 41, of een email sturen naar info@anna-zorgt.nl of bel 0166-657011.
We kijken uit naar uw reactie!

HAAK EN BREICAFE I.S.M. DE BIBLIOTHEEK

De bibliotheek in Sint-Annaland is voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar
samenwerkingen in de omgeving. Daar zijn wij uiteraard blij mee omdat we
vooral iedereen willen bereiken. Daarom zijn er een aantal gesprekken geweest
waarin we elkaar beter hebben leren kennen en weten waar eenieder voor
staat. Zo lanceert de bibliotheek vanaf 17 september het haak- en breicafé van
9.30 tot 11.30 uur.
Iedere derde donderdag van de maand kunt u terecht in de bieb in Sint-Annaland om aan de
slag te gaan met elkaar en Juf Sas. Uiteraard wordt er ook voor koffie en iets lekkers gezorgd…
Let op, aanmelden is noodzakelijk!
Andere projecten i.s.m. de bibliotheek Oosterschelde zijn in ontwikkeling, het gaat erom dat
we samen onze inwoners zoveel mogelijk kunnen bieden. Daarom moeten we uiteraard ook
weten waar behoefte aan is. De bibliotheek heeft al een veelzijdig aanbod naast het uitlenen
van boeken natuurlijk, zo kunt u er bijv. ook terecht voor een computercursus op donderdag
van 15.15 tot 17.15 uur. Kijk eens op www.bibliotheekoosterschelde.nl.
U hoeft niet altijd lid te zijn van de bibliotheek voor hun online aanbod!

