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Zorgcoöperatie Ravenstein: ons netwerk voor onderlinge hulp- en dienstverlening in Ravenstein, Huisseling, 
Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel 
 
In deze Nieuwsbrief     

- Voor Wim, ter nagedachtenis aan Wim van de Vorle 
- In de schijnwerpers Tineke Brouwer en Willy Peters 

Huiskamer “Ons Moet” opent ook op woensdag en vrijdagmiddag 
- Computerklussen onderdeel van de klussendienst  
- Nieuws van het bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wim bleek Wim van de Vorle te zijn. Wim - die in zijn werkzame leven voornamelijk actief is geweest als 

manager in de gezondheidszorg - is altijd al een "bouwer" geweest, vertelt zijn vrouw Ans. Hij wilde een goed 

gefundeerde Zorgcoöperatie opzetten. Hiervoor werd eveneens overleg gevoerd met de Zorgcoöperaties 

Herpen en Schaijk. Wim had na de oprichting van de Zorgcoöperatie Ravenstein graag nog zitting genomen in 

het bestuur. "Maar dat vond ik geen goed idee, Wim moest stress vermijden. Hij wilde zich niet laten 

belemmeren door zijn kwakkelende gezondheid, maar we konden er niet om heen." Wim heeft zich altijd 

breed ingezet als vrijwilliger in diverse besturen en stuurgroepen. Zo was hij lid van de Raad van Toezicht bij 

Optimus, een organisatie die 32 basisscholen aanstuurt. Daarnaast zette Wim zich als voorzitter in voor 

Stichting Cliënten Platform Oss (SCPO), het beleidsadviesorgaan voor het college van Burgemeester en 

Wethouders Oss ten behoeve van mensen met een functiebeperking. Ook nam Wim zitting in het bestuur van 

het Mondriaan College te Oss. Zijn werkzame leven is hij in de bouw begonnen, en dat bouwen is hij in zijn 

latere carrière altijd blijven doen, met en voor mensen. Pianospelen was niet zijn grootste talent, maar hij 

deed het graag, ook om zo een voorbeeld voor zijn pianospelende kinderen te zijn. En hij genoot van muziek. 

Bach heeft die Goldbergvariaties zeker ook voor Wim gecomponeerd. Wim is maar 60 jaar geworden. Wij 

wensen zijn vrouw Ans en zijn dochters Evelien en Daniëlle veel sterkte bij het missen van Wim en zijn 

dankbaar voor het werk wat hij voor onze coöperatie gedaan heeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugkijken op de eerste maanden. 
“Wij zijn nu zo’n twee maanden open, en ooit is het stil, maar we hebben nog nooit zonder bezoekers 
gezeten. En het is ook al meerdere keren voorgekomen dat de stoelen uit de keuken erbij gezet moesten 
worden”. Tineke en Willie kijken tevreden terug op  twee maanden “Ons Moet”. Het is veel beter gegaan dan 
ze hadden gedacht. Het gesprek tussen bezoekers en gastheren en -vrouwen valt zelden stil.  Er is altijd wel 
wat te buurten. Zo werden er laatst recepten uitgewisseld, komt het verleden van Ravenstein en omgeving 
vaak ter sprake en er komen steeds nieuwe elementen bij. 

 
 

 

In de schijnwerpers: Tineke Brouwer en Willie Peters. 
“Wat is het hier gezellig”, riep redacteur Lieke Mulder van het 
Brabants Dagblad gisteren toen ze “Ons Moet” bezocht. 
Tineke Brouwer vertelt het stralend. “Ies van Bavel was er bij 
en glunderde er helemaal van. Want er is natuurlijk ook 
commentaar”, vervolgt Willie. “Ja, maar dat commentaar gaat 
over de ingang, hoe je hier binnenkomt. Als de ingang aan de 
Marktstraat of Luciastraat lag, was het al heel anders”, vult 
Tineke aan. De inrichting is prima en het wordt steeds beter.  

 
 

"Voor Wim" 

Ter nagedachtenis aan Wim van de Vorle, interim voorzitter van 

de stuurgroep Zorgcoöperatie Ravenstein."Voor Wim", staat er 

boven de bewerking van het thema van de Goldbergvariaties, 

waar pianoleraar Gerard Bierman mij mijn vingers op laat 

breken. Vorige week kwam het plotseling overlijden van die 

Wim ter sprake bij mijn les, voor die Wim had Gerard die 

bewerking gemaakt en bij de uitvaart zou Gerard dat thema voor 

Wim spelen.  

 



Nieuwe elementen 
We hebben een paar vaste gasten, leden die elke maandag en donderdag komen. Daar zit  
een fanatieke puzzelaar bij. Er is nu een handige map, waar de puzzel in gemaakt wordt, en netjes opgeborgen 
klaar ligt voor de volgende keer. Dan kunnen ze zo weer verder. “Ooit is het zo druk aan tafel dat de puzzel te 
veel ruimte inneemt, dan verhuist de puzzelaar naar een apart tafeltje. En hij zit daar natuurlijk nooit alleen.” 
De oproep voor een platenspeler heeft al resultaat gehad. Er staat een keurig apparaat om 
grammofoonplaten op te spelen, nu nog platen. En we willen graag een beamer met scherm. 
Willie: “Dan kunnen we ook eens een filmpje draaien en straks, als de website online is, is het leuk om die hier 
op een scherm te hebben.” Natuurlijk zijn de leden, gastvrouwen en heren en bezoekers nog altijd heel blij 
met de foto’s van Jan Barnard en Edward Aghina en is het fijn dat de dorpsraad een stofzuiger schonk. Zo blijft 
het allemaal proper. 

 

 
 
“Natuurlijk is dat niet zo. We zijn allemaal lid en als je het gezellig vindt, kom je gewoon even naar “Ons 
Moet”. Dat verschil tussen leden en vrijwilligers moeten we niet meer maken, gelukkig denkt bijna iedereen 
er zo over. ” Dat waren de laatste woorden van Tineke; ze loopt al naar de keuken, kopjes afwassen en alles 
netjes achterlaten. “Maak nog even een foto van dat nieuwe bord dat Willie gemaakt heeft, dat moet hij nu 
weer veranderen, de woensdag- en vrijdagmiddag komen er nu bij. En vergeet die oproep niet.” 
Voor “Ons Moet” zoeken we nog naar een beamer met scherm, een schemerlamp en grammofoonplaten. 
Graag contact met Willie of Tineke als je iets aan te bieden hebt!  

 
Nieuws van de klussendienst: nu ook voor computerproblemen 
In een volgende nieuwsbrief gaan we uitgebreid met coördinator Wim Kuipers praten. Nu even kort het goede 
nieuws. In Wim zijn ploeg zitten leden die hun diensten aanbieden op computergebied. Dus als je er niet 
uitkomt, geen nood: gewoon Wim even bellen. Niet aarzelen: als het sturen van een e-mail lastig is: Bellen! 
Dat geldt voor huis- tuin- en keukenklussen en nu  ook voor computerproblemen. 
 
Nieuws van het bestuur 

- Het bestuur heeft unaniem enthousiast gereageerd op het ontwerp van de website. Rafael van der 
Griend bouwt met nog meer gedrevenheid verder. Nu het ontwerp van de website er ligt, kan de 
folder er ook snel zijn. De volgende nieuwsbrief, de folder en de website vormen dan een mooi 
geheel. 

- Binnenkort int penningmeester Jelle Massink de contributie bij bijna 300 leden. 
- Het bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor, die wordt gehouden op 6 april in Vidi Reo, 

aanvang 20.00 uur. Noteer alvast deze datum. Elk lid ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging. 
- Tip voor mantelzorgers: www.samenbeterthuis.nl Praktische tips met leuk filmpjes voor 

mantelzorgers 

 

Boodschappen doen en medicijnen ophalen Rini Arts 06 57324484 Henk v.d. Giessen: 0486-413318  

Klussen Wim Kuijpers  0486 411135 

Ontmoeten: Willie Peters 06 52592994 Tineke Brouwer 0486 416634 
Openingstijden maandagmorgen van 10.00 -12.00 uur en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
Vanaf 19 februari ook op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur 

Vervoer Ad de Louw 0486 411192 of 06 51729676 

Algemene informatie over diensten  :  bestuursleden Ies van Bavel tel  06-30104007, Bernadien Smit 
06-26812224, Reginald Schoofs 0653925438 

 

Lid worden? Meld je aan bij Evert van Schoonhoven, secretaris tel 06-53872580 Jelle Massink, penningmeester 06-
20407536 of André Megens, voorzitter, 06-24644755 
E-mail zorgcooperatieravenstein@gmail.com  IBAN: NL16RABO0306393182 Vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein 

Ook op woensdagmiddag en vrijdagmiddag open! 
“Omdat we horen dat er een wens is om vaker open te zijn en 

omdat er genoeg leden zijn die gastheer of vrouw willen zijn, gaan 

we meer middagen open. Dat doen we vanaf 19 februari. Dan is 

iedereen dus ook op die dagen van harte welkom. “Leden en niet-

leden, gastheren en gastvrouwen, kom gerust. Er is soms een 

misverstand, dan denken onze gastheren en vrouwen dat ze alleen 

maar mogen komen als ze zijn ingeroosterd“ vertelt Willie. 

http://www.samenbeterthuis.nl/
tel:0486
mailto:zorgcooperatieravenstein@gmail.com

