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Klussendag groot succes! 
Omdat het aantal vragen om klussen de laatste maanden wat afnam, werd 13 mei uitgeroepen tot klussendag. 
Met succes. Wim Kuijpers, coördinator klussen is zeer tevreden:  18 aanvragen werden op of rond de 13de 
opgelost. Wim en zijn ploeg hopen dat deze actie ervoor zorgt dat er aanvragen blijven komen. Dus aarzel niet om 
Wim te bellen als er een klus gedaan moet worden. 
 

   
 

 Op 13 mei werd ik wakker van mijn mobieltje: Wim stuurde al vroeg bericht. Ik moest naar Sjaak Strik. Ik 
tref hem aan in Ravenstein, waar hij in een mooi voorjaarszonnetje met zweet op de kop staat te spitten. 
Hij was al een half uur bezig en enthousiast ontvangen door de bewoonster van een appartementje op de 
begane grond. De tuin kon wel een opknapbeurt gebruiken. De thuiszorg had in het krantje gelezen over 
de klussendag en voorgesteld om te vragen om een éénmalige opknapbeurt. Het viel Sjaak niet helemaal 
mee, vandaar dat zweet. Hij had tuinaarde verwacht, maar stond in zware klei te spitten. “Ik ben hier nog 
wel een paar uur bezig, maar doe het met veel plezier” aldus Sjaak. 

 Op naar het volgende adres. Op de Maasdijk wonen Henk en Cato Langenhuijzen. Ze zijn nog niet zo lang 
lid, eigenlijk was de aankondiging van de klussendag aanleiding om aan te sluiten. In de sfeervolle keuken 
komt nauwelijks water uit de kraan. Harrie van Dijk arriveert. Van huis uit is hij elektrotechnicus, maar 
voor de zorgcoöperatie pakt hij alle klussen aan die met elektriciteit of water te maken hebben. Harrie 
legt uit dat hij een O-ringetje zal plaatsen, dan zwenkt de kraan beter. Hij ontkalkt de boel met 
spoelglansmiddel voor de vaatwasser. En dan is ook deze klus geklaard. 
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In de week na 13 mei hangt Katinka Waelbers 2 lampen op bij een mevrouw die midden in een verhuizing zit. 
Katinka vertelt dat ze lid is omdat dat gewoon zo hoort. Klussen voor de zorgcoöperatie doet ze graag en het is 
goed in te passen in haar drukke leven, dat bestaat uit kunstwerken scheppen, workshops geven en exposeren. 
Katinka vertelt dat ze vanaf haar tienerjaren mantelzorger was en nu de stap naar de zorgcoöperatie 
vanzelfsprekend gemaakt heeft.  
Ze heeft een prima suggestie. “Zorg dat mensen elkaar kunnen vinden om samen iets te ondernemen. Als je 
bijvoorbeeld zin hebt om naar de bioscoop te gaan en je wilt dat niet alleen, zou het zo leuk zijn als dat je dat 
kenbaar kunt maken en een maatje kunt vinden. De zorgcoöperatie zou bijvoorbeeld Facebook kunnen gebruiken 
om die contacten tot stand te brengen”. Meer weten over Katinka en haar werk: www. katinka-waelbers.com 
(bijdrage: Pauline van de Venn) 

 
Altijd blije gezichten: zowel van degenen die vervoerd worden als van de chauffeurs.  

Marcel Verwoert, coördinator van het cluster Vervoer, is trots op zijn “kanjers”. In februari 2016 
is hij gestart als coördinator van het cluster vervoer. “Tot en met december hebben we met onze 
vrijwilligers ca. 60 ritjes uitgevoerd. In 2017 zijn de aanvragen onverminderd doorgegaan. Tot en 
met het schrijven van dit stukje zijn er al 23 ritten geregistreerd. En het is erg dankbaar werk. Dat 
heb ik zelf ook mogen ervaren. Soms doe ik zelf ook een ritje. Hoe mooi is het na een ritje om die 
lach op het gezicht van een dankbaar lid van de zorgcoöperatie te zien. Variërend van de 

tandarts, fysiotherapeut of huisarts Ravenstein-Herpen tot ziekenhuizen in Nijmegen en Uden en bezoeken aan 
Oss en Wijchen”. 
 
De kosten: 25 ct per kilometer (vice versa) en eventuele parkeerkosten. De inzet: Iemand ophalen en wegbrengen 
en een of twee uurtjes tijd. De opbrengst: Een stukje dankbaarheid en een gulle lach. 
 
Interesse om vrijwilliger te worden? Bel Marcel voor meer info: vervoer@zorgcooperatieravenstein.nl 
tel. 0486-411473 of 06-23740747. Lees het hele interview met Marcel op de website.  

 
Ontmoetingsruimte verhuist naar De Voorburcht 
De werkgroep Ontmoeten en het bestuur van de zorgcoöperatie hebben besloten om de ontmoetingsruimte te 
verplaatsen van de Marktstraat naar De Voorburcht. De afgelopen maanden hebben we op proef al gebruik 
gemaakt van de ruimte. Alle betrokkenen, met name ook de bezoekers, waren enthousiast over de verandering.  
 
De ruimte biedt meer mogelijkheden, is lichter en ruimer en bij mooi weer kunnen we gebruik maken van het 
terras. Brabantzorg is de huurder van de ruimte en met hen hebben we goede afspraken kunnen maken over het 
gezamenlijk gebruik van de ruimte. De komende twee jaar zullen we dan ook op maandag, woensdag, vrijdag en 
zondag onze bezoekers welkom heten in De Voorburcht! 

 
We hebben er alle vertrouwen in dat we voor de komende tijd  een mooi 
onderdak hebben gevonden voor onze bezoekers. Daarnaast kunnen ook 
andere werkgroepen in overleg gebruik maken van de ruimte, bijvoorbeeld 
om te overleggen met de vrijwilligers. 
 
Binnenkort hoort u meer over de feestelijke opening van de nieuwe 
bezoekersruimte. 
 
Nieuwsgierig? Kom vooral binnen! De ontmoetingsruimte is geopend op 
maandag, woensdag, vrijdag en zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.  
 

BOODSCHAPPEN 
Henk v.d. Giessen 0486 41 33 18 

Bernadien Smit 06 26 81 22 24 

KLUSSEN 
Wim Kuijpers 0486 41 11 35 

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 
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