
  

   

 

 

Nieuwe huisvesting voor Zorg Coöperatie Rooi  

Het heeft even geduurd maar we hebben na het vertrek uit Campus Fioretti nieuwe 

huisvesting gevonden. Welzijn de Meierij bood ons aan om hun 

spreekkamer/vergaderruimte op de begane grond in Odendael te gebruiken. Die 

wordt door hen op vrijdag niet gebruikt. Voor de Zorg Coöperatie is het voldoende 

om op vrijdagen over een vaste kantoor- en vergaderruimte te beschikken. Het 

telefoonnummer, e-mailadres en webadres zijn ongewijzigd. We blijven telefonisch 

en per mail altijd bereikbaar alleen het adres is nu veranderd: 



 

Zorg Coöperatie Rooi 

Odendael 3 

5492 CT Sint Oedenrode 

 

Op vrijdagochtend bent u tussen half 10 en half 12 altijd welkom. 

 

 

Werkgroep Community vol enthousiasme aan de slag 

De werkgroep Community is een nieuw initiatief van de Zorg Coöperatie. 

Ze bestaat uit Marianne Bekkers, Annemiek Lavrijssen, Riky de Roo, Margreet 

Geevers en Gerrie Lauwen. Het doel is leden met elkaar in contact brengen middels 

activiteiten en vraag en aanbod op het gebied van zorg en welzijn bij elkaar brengen. 

De werkgroep heeft inmiddels haar plannen gepresenteerd aan het bestuur, dat er 

heel positief op reageerde. 

Nieuwgierig?  Op vrijdag 10 mei wordt  ’s morgens tijdens de Algemene 

Ledenvergadering een uitgebreide presentatie gegeven door de werkgroep. Hou die 

datum vrij, zorg dat je er bij bent!  

 

 

 

 

 

En ondertussen is er al steeds meer activiteit binnen de Coöperatie 

* Een groep van acht leden bracht een bezoek aan het Brabants Museum in Den 

Bosch op initiatief van  Bert Heijen, via Palette       

* Ca. 20 leden hebben de introductie van website Palette gevolgd                           

* In januari was de 2e  ledenborrel in de Ossekop 

* Er is een gespreksgroep  gestart die Volkskrant artikelen bespreekt over 

  De zin van het Leven op initiatief van Margreet Geevers 

* Ook op initiatief van Margreet is Samen aan Tafel van start gegaan 

* De werkgroep Wonen is gestart met gesprekken over de woonscan per wijk. 

* Vier ochtenden over Kennis van de Zorg (zie hieronder)  

 

 



 

 

 

 

ZCR leden Dommelrode/Vogelenzang praatten over toekomstbestendig wonen 

Op donderdag 21 maart kwam een groep ZCR leden uit de wijken Dommelrode en 

Vogelenzang bijeen in Mariendaal op uitnodiging van de werkgroep Wonen. 

Eerder organiseerde de werkgroep dergelijke bijeenkomsten al in de wijken 

Kienehoef/Kinderbos/Cathalijne en in Eerschot. 

Aan de hand van de door de werkgroep ontwikkelde Woonscan werd gepraat over 

knelpunten die men ervaart in de huidige woonsituatie en werd gekeken naar de 

toekomst. 

Daarbij ging het niet alleen over de woning zelf maar ook over de contacten in de 



 

buurt, voorzieningen in de buurt, gewenste hulp en ondersteuning als je in de 

toekomst in je eigen huis en buurt wil blijven wonen, activiteiten die je wilt 

kunnen/blijven ondernemen, mobiliteit, domotica (technische hulpmiddelen in huis) 

etc… 

Zaken die o.a. naar voren kwamen waren kleine aanpassingen in huis, zoals aan 

gladde vloeren, badkamer, drempels, traplift. Ook hulp bij b.v. tuinonderhoud, 

glazenwassen, schoonmaak, kleine klussen werd genoemd. Alarmering was voor 

veel deelnemers een item, net als goed begaanbare routes naar het centrum: 

voetpaden, fietsroutes, bankjes om te rusten, straatverlichting, strooien bij gladheid. 

Het was een levendige bijeenkomst. De werkgroep Wonen, die bestaat uit Toon van 

der Wijst, Christine van den Hengel en Erik de Jong zal  te zijner tijd de resultaten 

van de gesprekken in kaart brengen en een vervolg bedenken. 

Voor leden die nog niet aan een van de gesprekken hebben meegedaan volgt nog 

een herkansing. U krijgt daarover nog bericht.  

 

 

 

 

 

Kennis van de zorg 

Een pijler  van de Zorg Coöperatie is zelfstandig en met eigen regie ouder worden. 

Als daarbij zorg om de hoek komt kijken dan is het belangrijk om het veld van 

de  zorg te kennen. 

Op 4 vrijdagochtenden verdiepen actieve leden (vrijwilligers) van de Zorg Coöperatie 

zich in de wetgeving van de zorg en de werking er van. De WMO, de 

Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg worden dan behandeld. Bij welke 

zorgvraag hoort welke wet, wanneer is die van toepassing, zijn er eigen bijdragen 

enz. Mocht je als lid van de Coöperatie ook belangstelling hebben dan bent je  van 

harte welkom. De eerste bijeenkomst werd gehouden op  22 maart j.l. en ging over 

de WMO  De volgende bijeenkomsten zijn op 5, 12  en 26 april in Odendael. Ze 

duren van 09.30 tot 11.30. 

Als je mee wilt doen, laat het dan wel even van tevoren weten aan: 

Toon van der Wijst emailadres: toonvanderwijst@hotmail.nl of telefonisch 06 

54353630  

 

 

 

mailto:toonvanderwijst@hotmail.nl


 

 

Wijzigingen in de zorg. 

Ieder jaar op 1 januari treden er wijzigingen op in de zorg. Dat geldt voor de 

Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg  en de WMO.  

De meest in het oog springende verandering is de eigen bijdrage voor de WMO. 

Vanaf 1 januari 2019 is de maximale eigen bijdrage in de WMO € 17,50 per 4 weken. 

De WMO zorg is  bijvoorbeeld de hulp in de huishouding, de begeleiding thuis en 

een hulpmiddel of voorziening. 

Op de site van het  CAK https://www.hetcak.nl/ kunt u dit allemaal berekenen. 

Ter verheldering een rekenvoorbeeld. De bedragen zijn bij benadering. 

U heeft AOW en een pensioen en u heeft geen partner. Was uw inkomen € 20.000,- 

bruto per jaar dan betaalde u in 2018 een eigen bijdrage van afgerond € 42 per 4 

weken.  In 2019 betaalt u dan € 17,50 per 4 weken. Het kan zijn dat u minder betaalt 

dan 17,50 per 4 weken als uw inkomen lager is. 

In de Zorgverzekeringswet zijn ook wijzigingen opgetreden. De premie is over het 

algemeen gestegen en ook in de vergoedingen van het basispakket zijn wijzigingen 

opgetreden. Deze wijzigingen zijn  dan wellicht niet zo groot maar als het specifiek 

gat om vergoedingen die voor u er toe doen is het verschil  belangrijk.  

 

 

 

 

Dementievriendelijk Sint Oedenrode 

De Zorg Coöperatie is door de werkgroep “Dementievriendelijk Sint-Oedenrode” 

benaderd met de vraag of leden van de  Zorg Coöperatie mee kunnen en willen 

denken met werken aan een dementievriendelijke gemeenschap.  De vraag kwam 

via Nel van Manen die lid is van de Zorg Coöperatie, maar hem ook stelde als 

wijkbewoner en lid van de werkgroep Zorg en Wonen van de KBO. De Zorg 

Coöperatie gaat met KBO en Seniorenraad in overleg over ondersteuning rond het 

thema dementie in Sint-Oedenrode. We willen graag de vraag van Nel aan onze 

leden doorgeven. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met ons secretariaat 

via info@zcrooi.nl 

https://zorgcooperatierooi.us20.list-manage.com/track/click?u=00425008496f047b981add26f&id=0e7305b1a2&e=3fc13a1053
mailto:info@zcrooi.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

Piet Bekkers nieuw lid Raad van Advies 

Piet Bekkers vult in de Raad van Advies de vacature op van een van de vertrokken 

leden. 

Wij zijn heel blij dat Piet met zijn kennis en ervaring op deze wijze aan de Zorg 

Coöperatie wil bijdragen. 

De overige leden van der RvA zijn Theo Schevers, Wim van Meijl, Marcel Janse en 

Mirjam Bindels.  

 

 

 

 

 

Agenda 

 

5 april       Kennis van Zorg olv Toon van der Wijst 09.30 tot 11.30 in Odendael 

12 april     Kennis van Zorg olv Toon van der Wijst 09.30 tot 11.30 in Odendael 

26 april      Kennis van Zorg olv Toon van der Wijst 09.30 tot 11.30 in Odendael 

10 mei      Algemene Ledenvergadering ZCR 

 

 

 

Word nu lid van ZCR  
 

   



 

  

 

    

 

 

Copyright © | 2018 | Nieuwsbrief ZCR voor leden en geïnteresseerden | All rights 

reserved. 

 

Nieuwsbrief ZCR is een uitgave voor leden van de Zorgcoöperatie Rooi. Via deze 

nieuwsbrief delen we informatie vanuit het bestuur, informeren we leden over 

gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en over ontwikkelingen en veranderingen 

binnen ZCR in het bijzonder. 

 

Heb je vragen of suggesties? We horen het graag. 

Mail naar info@zcrooi.nl of bel 0413 760 032. 

Opening kantoor ZCR: vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. 

Zorg Coöperatie Rooi 

Odendael 3 

5492 CT Sint Oedenrode 
 

Deze nieuwsbrief kun je ook teruglezen op www.zorgcooperatierooi.nl. 

 

Heb je de nieuwsbrief uit? Geef 'm door!  
Bijvoorbeeld aan vrienden, kennissen, buurtgenoten of familie.  

 

De redactie heeft het recht om wijzigingen in de aangeleverde kopij aan te brengen. 
   

  

    

 

 

 

 

 

 

This email was sent to ton.enden@kpnmail.nl  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Zorg Coöperatie Rooi · Gouverneur Crommelinlaan 15 · Sint-Oedenrode, Nb 5492 GP · Netherlands  
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