Tabletcursus DörpsZörg Ulrum groot succes
Ulrum- De door de Stichting DörpsZörg georganiseerde tabletcursus die in september van start is
gegaan, is een groot succes. Inmiddels nemen 35 cursisten deel aan de cursus. De aangemelde
cursisten krijgen eerst vijf lessen om de basiskennis bij te brengen. DörpsZörg stelt de tablets
beschikbaar voor zover de deelnemers die niet hebben. Deze kunnen na afloop van de cursus voor een
sterk gereduceerde prijs worden overgenomen. De lessen zijn geheel gratis en worden gegeven door
Stefphan Nicolaij en vrijwilligers van de DörpsZörg .
Deze cursus en het voor een schappelijk bedrag beschikbaar stellen van de tablets is mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van het loket leefbare dorpen. Naast de tablet vaardigheden, die op een
speelse wijze worden bijgebracht, worden de avonden in het Ontmoetingspunt aan de Borgstee erg
gewaardeerd, ook vanwege de sociale contacten onderling. Na de introductie- cursussen worden
vervolg cursussen aangeboden. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Binnenkort zal in samenwerking met de Rabobank een informatiebijeenkomst worden georganiseerd om
ook het internetbankieren toe te lichten.
In januari start weer een nieuwe cursus waarvoor belangstellenden zich nog op kunnen geven.
Door de overweldigende belangstelling worden ook nog enkele vrijwilligers gevraagd die naast onze
cursusleider het leuk lijkt om te assisteren.

Belangstelling voor activiteiten neemt ook toe.
In het Ontmoetingspunt worden
wekelijks diverse activiteiten
gehouden waarvoor de
belangstelling behoorlijk toe
neemt. Sinds de oprichting van
het Ontmoetingspunt is het
aantal bezoekers al gestegen
van ruim 500 naar 3100
bezoekers per jaar.
Hiermee is voor een groot
aantal activiteiten inmiddels wel
de maximale capaciteit bereikt.
Zo worden er breimiddagen,
overdenkingen,
mantelzorgmiddagen, Bingo,
koffieochtenden voor jonge
moeders en diverse
decoratiemiddagen gehouden.
Naast deze activiteiten wordt er ook twee keer per maand samen gegeten. Hier is ook vaak een
maximale bezetting.
Het repair café van de DörpsZörg, die in Ulrum ook wel de “moakerij” wordt genoemd, krijgt het ook
steeds drukker. Kleine reparaties zoals herstellen van een snoertje, een probleempje met bv de rollator
kunnen allemaal worden verholpen.
Voor vragen op velerlei gebied kunt u er ook altijd terecht. Ook de vrijwilligers van de organisatie staan
altijd klaar om kleine klusjes aan huis op te lossen. Maar ook kunnen we zorgen voor bv het ophalen van
medicijnen of begeleiding voor een dokter of ziekenhuisbezoek. Voor het beschikbaar stellen van een
auto wordt uiteraard een kleine vergoeding gevraagd. Onze coördinator Diny Meinardi staat in nauw
contact met de professionele zorg zodat ook in die gevallen waar informele zorg ontoereikend is deze
direct ingeschakeld kan worden.
Belangstellenden voor de cursus of vrijwilligers of vragen kunnen contact opnemen met: Diny Meinardi,
tel: 06 30823246 of tel. 402295

