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Groot Goeree-Overflakkee Dinsdag 7 juli 2015

Goereese Kunstdagen van 4 t/m 8 augustus

Diploma voor
ZorgDier vrijwilligers

Dinsdag 4 augustus
20.00 - 22.00 uur • Opening bij de
Molen van Goedereede door de
waarnemend burgemeester, van de
gemeente Goeree-Overflakkee, de
heer J.P.J. Lokker, muzikaal omlijst
door Erik van den Berge, met een
hapje en drankje.Harald Jassoy,
voorzitter van Kunststichting
Goedereede, zal een inleidend
praatje houden. De Molen wordt
omgetoverd tot ‘Moulin Rouge’.

Vrijdagavond 26 juni was het feest
voor de ZorgDier vrijwilligers van
CuraMare. Ze kregen hun diploma
‘ZorgD ier-team’ uitgereikt en
werden als officiële vrijwilligers van
CuraMare ingeschreven.

Woensdag 5 augustus
13.30 uur • Kinderworkshop op de
Markt, thema “Solar - Mobile”
begeleid door Marias en Ellen van
de Kunststichting,bijdrage voor de
materialen E 2,00 per kind.
20.00 uur • Speciale rondleiding
door Harald Jassoy voor de
donateurs en genodigden.
19.30 en 20.30 uur • Theatergroep
SPIEGEL(t)JE: onder regie van
Lenny de Raaij speelt Rien Gielbert
de “Laatste voorstelling” van Robert
Scherjon, in de schuur van de
familie Goekoop, De Pad 9.
Inschrijving bij de VVV Ouddorp,
entree: E 7,50
Donderdag 6 augustus
10.00 uur • Rondleiding langs de
ramen, galeries en ateliers door Harald Jassoy, bijdrage E 5,00 p.p.
14.00 uur • Demonstratie zeefdruk
bij atelier Dolieslager.
14.30 en 17.00 uur • Zang van
Annelies Driesse met pianobegeleiding van Iryna Zhynkina, in de kerk
van de Hervormde Gemeente
Goedereede (PKN). Tevens is er alle

Gezellige drukte op de markt tijdens de Goereese Kunstdagen

dagen een expositie met het werk
van Hans Bette.
20.00 uur • Performance “In
gesprek TUU..T”, in de schuur van
de familie Goekoop, De Pad 9,
toegang gratis! Aansluitend muziek
van het duo “Nieuwe Wijn”.
Vrijdag 7 augustus
19.30 - 21.30 uur • Muziek en
performance door de band
Sassenachs.
22.00 - 24.00 uur • Muziek en
spektakel door de band AC/Dixi.

Mamacafé zeer geslaagd

1 juli was het eerste Mamacafé G-O met een zomers tintje. Er werden
ervaringen uitgewisseld, er was een presentatie over “op vakantie met
kleine kinderen”, de kinderen hebben heerlijk gespeeld, er was ijs en
iedereen ging naar huis met een vakantietas vol leuke dingen.

Borstkankerzorg Het Van
Weel-Bethesda ‘zeer goed’
Dirksland - Zorgverzekeraar CZ
heeft de borstkankerzorg van Het
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis als
‘zeer goed’ betiteld. Hiermee
wordt het contract tussen CZ en
het ziekenhuis voortgezet.
Borstkankerzorg betreft alle
stappen die bij een behandeling
horen: van diagnose, operatie en
chemotherapie tot de nabehandeling. Het Van Weel-Bethesda
Ziekenhuis biedt dit complete
zorgtraject onder één dak.
Het ziekenhuis voldoet aan de
geldende kwaliteitseisen omdat niet
alleen veel waarde wordt gehecht

aan kwalitatief hoogwaardige zorg,
maar ook aan korte wachttijden,
prettige en persoonlijke zorg en de
juiste service aan haar patiënten en
hun naasten. Door bijvoorbeeld de
inzet van gespecialiseerde mammacareverpleegkundigen, biedt het
ziekenhuis een steun en toeverlaat
voor haar patiënten tijdens een
vaak emotioneel zware periode. Bij
de behandeling zijn diverse
specialisten met elk hun eigen
kennis en expertise betrokken.
Patiënten worden in een behandelteam besproken om zo tot de beste
behandeling voor de individuele
patiënt te komen.

Zaterdag 8 augustus
10.00 uur • Rondleiding langs de
ramen, galeries en ateliers door Harald Jassoy, bijdrage E 5,00 p.p.
12.00 - 13.00 uur • Beiaardconcert
door Mannes Hofsink, stadsbeiaardier van de gemeente, Meppel.
13.00 - 17.00 uur • Live muziek op
de markt door: DARK ROSIE en
NOMAD SWING.
14.00 - 18.00 uur • Dan kunt u uw
portret laten knippen door portretknipster Jeanette Silhouette.
Vanaf 13.00 uur • Bij de galeries en
locaties optredens van Yesterday’s

Papers.
Vanaf 14.00 uur • Bij galerie
Dolieslager de zanggroep SIXPACK
met liedjes uit de jaren zestig.
14.30 en 17.00 uur • Zang van
Annelies Driesse met pianobegeleiding van Iryna Zhynkina, in de kerk
van de Hervormde Gemeente
Goedereede(PKN).
17.15 - 19.00 uur Afsluiting met
performance en muziek door de
band Sassenachs.
(Voorbeschouwing door Harald
Jassoy elders in deze editie)

Welkom-Dienst Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Ouddorp - Afgelopen twee jaar
waren ze ook al te gast in de
Doopsgezinde Gemeente: Remco
Hakkert en zijn team.

zingen van de mooiste liederen
(van hymns tot Opwekking), een
woord en solozang van Remco
Hakkert, schriftlezing en gebed.

Op zondag 12 juli a.s. worden zij
weer verwacht met het programma
Together Worship, samen delen en
aanbidden, een dienst om nooit te
vergeten!

De dienst is zó gevarieerd dat het
jong en oud samenbindt.

Remco Hakkert en zijn team bieden
een dienstvullend concept waarin
de prachtige liederen voor onze
Koning centraal staan.

Ook is er ruimte voor getuigenissen
vanuit de gemeente en/of vanuit
het team.
Deze dienst aan de Dorpstienden 3
te Ouddorp begint om 18.30 uur.
Iedereen is welkom, jong en oud.

De dienst bestaat uit het samen

Predicaat ‘zeer goed’

CZ sluit alleen contracten met ziekenhuizen die voldoen aan de strenge
kwaliteitseisen van de zorgverzekeraar.
Na verwijzing van de huisarts of specialist, kunnen patiënten altijd
binnen enkele dagen op de mammapolikliniek terecht.

Cursus ZorgDier-team
Het afleggen van bezoeken met je
huisdier lijkt gemakkelijk en het kan
ook gemakkelijk. Je kunt zo
binnenlopen met je dier. Maar,
schijn bedriegt. Door de cursus
ZorgDier-team hebben de ZorgDier
vrijwilligers handvaten gekregen
om in praktijksituaties op de juiste
manier te handelen, bijvoorbeeld:
wat doe je als je door het restaurant
loopt en cliënten willen een koekje
geven aan je hond?Tijdens de
cursus werd aandacht geschonken
aan de mensen die de ZorgDierteams gaan bezoeken, de huisregels van de zorglocatie, het
begrijpen van het gedrag van het
eigen dier en de interactie tussen
cliënt en dier. De vrijwilligers
hebben de cursus met succes
afgerond en ontvingen een diploma
en badge waardoor zij tijdens hun
bezoeken aan de woonzorglocaties
van CuraMare herkenbaar zijn.
Project ZorgDier
Niet meer voor jezelf kunnen
zorgen en afstand van je huisdier
moeten doen kan pijnlijk zijn in het
leven van mensen. Veel cliënten
geven aan dat ze het contact met
dieren missen en willen graag weer
in contact komen met huisdieren.
Stichting ZorgDier Nederland werft
vrijwillige huisdierbegeleiders met
honden en katten die na gedegen
selectie en training wekelijks
bezoeken brengen aan mensen
met psychische problemen,
verstandelijke beperkingen en
kwetsbare ouderen. Het huisdiercontact levert positieve effecten
op, zoals ontspanning, plezier,
beweging en het verhogen van
zelfvertrouwen, motivatie en
concentratie. Kortom: het verhoogt
de levenskwaliteit van veel cliënten.
Het project ZorgDier loopt binnen
CuraMare vanaf 2014.

Dorpsraad Ouddorp
in de startblokken
Binnenkort zal de woonkern
Ouddorp formeel een eigen
dorpsraad hebben. De Dorpsraad in
oprichting (i.o.) in Ouddorp is er in
geslaagd een vertegenwoordiging
uit verschillende lagen in de
woonkern van Ouddorp bij elkaar
te brengen. Er is gekozen voor een
stichtingsvorm.
Het bestuur van de dorpsraad,
bestaat uit: Ellen Mastenbroek
(voorzitter), Peter Grinwis (secretaris), Jan Hameeteman (penningmeester), Bert Meijer en Matty
Akershoek (algemeen bestuurslid)
De dorpsraad is van plan enkele
malen per jaar grote openbare
bijeenkomsten te houden over een
thema, o.a. over: infrastructuur,
bereikbaarheid, (N57) toegankelijkheid, (natuur en stranden) openbaarvervoer, wonen, (starters en
ouderen) economie, landbouw,
toerisme en recreatie, leefbaarheid
en veiligheid, voorzieningen,
duurzaamheid,(alternatieve energie)
natuur en cultuur, jeugd- en
ouderen beleid.

