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Jaarvergadering 5 april: “het gevoel er toe te doen”
Op 5 april waren ruim 65 leden aanwezig op de 2e jaarvergadering van de Zorgcoöperatie. Behalve dat door
penningmeester Jelle Massink de financiële situatie van de Zorgcoöperatie werd toegelicht, was er aandacht voor
de goede en ontroerende ervaringen van de coördinatoren van Vervoer, Klussen, Boodschappen en Ontmoeten.
Lees het volledige persbericht op de website

Twee mensen werden in de bloemetjes gezet: Bernadien Smit, bestuurslid en een van de initiatiefnemers van de
Zorgcoöperatie en Rini Arts, de coördinator van Vervoer. Beiden kregen een warm applaus voor hun tomeloze
inzet. Rini stopt en Bernadien neemt de taak van Rini over.

Interview met Bernardien Smit en Rini Arts
Rini Arts, coördinator Boodschappen draagt zijn werkzaamheden over aan Bernadien Smit. Bij Rini liepen de
activiteiten voor de KBO en de werkzaamheden voor de zorgcoöperatie zo door elkaar, dat het teveel werd.
Bernadien heeft zin in haar nieuwe rol. Ze maakt promotie, vindt ze zelf. We spreken elkaar in de serre van Rini.
Rini kijkt terug op ruim 2 jaar zorgcoöperatie: “Er is heel veel bereikt. Het mooiste is dat ik nog nooit nee gehoord
heb, als ik een lid belde om te vragen of hij of zij boodschappen wilde doen, was het altijd raak. Iedereen is bereid
om te luisteren naar de vraag achter de vraag. Mensen bellen met een boodschappenvraag, maar vaak gaat het
om meer. Wij werken dan als coördinatoren prima samen. Dat ga ik wel missen.” Rini is wereldberoemd in
Ravenstein en omstreken en gaat zijn energie volledig richten op zijn werk bij de KBO. “Het moeilijkste vond ik het
afbakenen, waar ligt de grens tussen burenhulp en het werk van de professional, daar hebben we met vallen en
opstaan naar gezocht, gelukkig stond ik in die zoektocht niet alleen”. Rini is blij met zijn opvolger. “Ze is er altijd,
heeft een luisterend oor en is gewoon gewoon”, zegt hij glunderend. Lees het volledige interview op de website

www.zorgcooperatieravenstein.nl

Zorgcoöperatie Ravenstein draait proef in een nieuwe ontmoetingsruimte.
De ontmoetingsruimte van zorgcoöperatie Ravenstein is verhuisd. Het gaat om een proef van drie maanden.
Gedurende deze maanden neemt het bestuur een definitief besluit: terug naar de oude plek of blijven op de
nieuwe locatie?

De verhuizing naar de ontmoetingsruimte in de Voorburcht krijgt veel enthousiaste reacties van bezoekers en
gastheren en -vrouwen. De ruimte is licht en ruim, er zijn goede rolstoelvoorzieningen en er is een heerlijk terras.
Behalve een grote centrale tafel, is er ook een zitje. Je kunt je dus terugtrekken in een hoekje. Sfeer en ambiance
lijken goed aan te slaan, naast de vertrouwde gasten zijn er nieuwe gezichten.
Ik ben zelf ook maar eens gaan kijken, om de sfeer te proeven en sprak gastvrouw Wilma van Dijk: “Er zijn zoveel
voordelen, dit is geen 100 %, maar 200 % verbetering. Het is hier fris, alles is nieuw, de stoelen zitten lekker”. Ook
over de voorzieningen steekt Wilma haar mening niet onder stoelen of banken: “We kunnen hier koken, de
ruimte en het toilet zijn prima toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn, en er staan altijd verse
bloemen”. In het halfuurtje dat ik kon blijven, telde ik 14 bezoekers, toen ik vertrok, kwamen er nog 3 aan
wandelen.
BOODSCHAPPEN
Henk v.d. Giessen 0486 41 33 18
Bernadien Smit 06 26 81 22 24

KLUSSEN
Wim Kuijpers 0486 41 11 35

Nieuwsgierig? Kom vooral binnen! De ontmoetingsruimte is geopend op
maandag, woensdag, vrijdag en zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. Adres:
De Voorburcht, Kasteelseplaats.

ONTMOETEN
Willie Peters 06 52 59 29 94
Tineke Brouwer 0486 41 66 34

Openingstijden
Maandag, woensdag, donderdag,
vrijdag en zondag 14:00-16:00 uur

Adres
De Voorburcht, Kasteelseplaats

VERVOER
Marcel Verwoert 0486 41 14 73
of 06 23 74 07 47

OVERIGE VRAGEN
Ies van Bavel 06 30 10 40 07
Reginald Schoofs 06 53 92 54 38
Jelle Massink 06 20 40 75 36
André Megens 06 24 64 47 55

Herinnering: klussendag op zaterdag 13 mei a.s.
Op zaterdag 13 mei staat de voltallige klussenploeg,
onder leiding van coördinator Wim Kuipers klaar om
jouw klussen op te knappen. Alle klussen kunnen
worden aangevraagd, in huis, tuin, aan kleding, aan de
computer of aan kleding en wat je verder nog kunt
verzinnen.
Heb je een klus, meld hem dus bij Wim Kuipers.

