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Samenstelling en redactie: Maarten Smulders, Jacqueline van der Waarden en Pauline van
de Venn
Zorgcoöperatie Ravenstein: ons netwerk voor onderlinge hulp- en dienstverlening in Ravenstein, Huisseling,
Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel
In deze Nieuwsbrief
- Ad de Louw geeft het stokje door aan Marcel Verwoert
Huiskamer “Ons Moet” ook op woensdag- en vrijdagmiddag gezellig druk
- Ledenvergadering 6 april om 20.00 uur in Vidi Reo

Ad de Louw geeft het stokje door aan
Marcel Verwoert, de nieuwe coördinator Vervoer

Ad wijdt zich de komende tijd aan de coördinatie van ons Ravensteins museum, heeft een tomeloze energie,
maar hij wil ook zo veel doen. Toen Marcel bereid was om het vervoer over te nemen, was de knoop snel
doorgehakt. Ik mag Marcel en Ad samen interviewen. We raken niet uitgepraat.
“Wat je doet, moet je goed doen”, zegt Ad. Enthousiast vertelt hij over de nieuwe kansen voor het
museum. Er zijn mensen opgestaan die het museum graag willen houden en een nieuwe impuls kunnen
geven. “En ja, toen vroegen ze mij, omdat ik er wel wat van af weet. Niemand is onmisbaar hoor, maar ik
heb wel wat ervaring daar, en ken de mensen”. Ad heeft naast het museum een gezin met kleinkinderen,
bridgen is een welkome ontspanning en zijn passie is verbinden. “Wat zou het mooi zijn als we als
Ravensteinse organisaties, bezig met leefbaarheid en toerisme elkaar versterken! Door met elkaar op te
trekken, ontstaan er vast en zeker nieuwe kansen”.
Marcel is door Ad ingewerkt. Hij weet wat hem te doen staat. “Ik wil snel alle leden, die aangeboden
hebben om voor vervoer te zorgen, bij elkaar roepen. Ad is daar, begrijpelijk, niet aan toegekomen en deed
de gevraagde ritjes meestal snel zelf even. Marcel gaat dat anders doen. Hij gaat het werk coördineren en
wil graag van de leden, die zich voor vervoer hebben opgegeven, horen hoe zij het werk het liefst
georganiseerd willen hebben. Marcel heeft daar zelf natuurlijk over nagedacht. “Wij zijn er voor de ritjes,
die voor andere aanbieders niet interessant zijn en mogen nooit concurreren. Bij het helpen met
vervoersvragen, moeten we de zelfredzaamheid van mensen stimuleren en we moeten zorgen dat het
gezellig is om door de Zorgcoöperatie vervoerd te worden”.

Ook Marcel is een man van de verbinding. Nadat hij, na drie jaren van onzekerheid en zeer ernstige
rugklachten, definitief werd afgekeurd, pakte hij de draad snel op. Eerst ging hij thuis met zijn hobby’s,
muziek en boeken, aan de slag. Nu een nieuwe methode van pijnbestrijding soelaas biedt, heeft Marcel
weer een leven terug. Hij kan van vrouw, kinderen en kleinkind genieten en is weer mobiel. De
Zorgcoöperatie is voor Marcel de plek waar hij gaat doen waar hij goed in is. Mooi is dat ook Marcel het
heeft over verbinden en versterken. “Dat heb ik in mijn werkzame leven bij de politie steeds gedaan. Het
gaat altijd om samen optrekken om leefbaarheid en, bij de politie, de veiligheid te verbeteren. De
Zorgcoöperatie is voor mij een nieuwe uitdaging”. Marcel hoopt, naast het coördineren van het vervoer,
ook zijn steentje bij te dragen aan “Ons Moet”. “Af en toe gewoon voor de gezelligheid binnenvallen, maar
ik ben ook graag gastheer, dat heb ik Willie Peters al laten weten”.
Terug naar huis fietsen Ad en ik samen een eindje op. Ad blijft praten over de nieuwe kansen voor het
museum en de mooie rol die de Zorgcoöperatie kan vervullen. Ik heb mijn handen vol om hem bij te
houden, zowel in zijn verhalen als in zijn fietstempo. Wat een energie heeft die man!

Ons Moet ook op woensdag- en vrijdagmiddag gezellig druk
De uitbreiding van de openingstijden is een succes.
Tineke Brouwer en Willie Peters zijn tevreden. En terecht, want nu “Ons Moet” behalve op
maandagmorgen en de dondermiddag, ook de woensdag- en vrijdagmiddag gezellig druk is, past
tevredenheid. Achteroverzitten is er niet bij: alle gastheren en gastvrouwen komen binnenkort bij elkaar.
Tineke en Willie willen graag met hen terugkijken op de afgelopen maanden en plannen maken voor de
komende zomer. Ondertussen komt er nog steeds van alles bij in de huiskamer. Er is nu al een laptop en
gezocht wordt naar een beamer en een scherm. “Dan kunnen we ook eens een filmpje kijken, en hopelijk
het internet op” verduidelijkt Willie. Dus hierbij de oproep: Wie kan “Ons Moet” helpen aan een beamer
en een scherm.

Nieuws van het bestuur
Ledenvergadering 6 april in Vidi Reo
Op 6 april aanstaande houdt de Zorgcoöperatie haar eerste algemene ledenvergadering.
Tijdens de ledenvergadering zal voor de eerste keer het bestuur worden gekozen. De huidige bestuursleden
zijn nauw betrokken geweest bij de oprichting en hebben daarom tot nu toe als bestuur gefunctioneerd.
Maar een vereniging dient een bestuur te hebben dat is gekozen door de leden van de vereniging. De
mensen die nu het bestuur vormen, stellen zich kandidaat. Maar alle andere leden kunnen zich ook
kandidaat stellen. Als u zich kandidaat wilt stellen voor een plaats in het bestuur, neemt u dan contact op
met Reginald Schoofs (0653925438) of Maarten Smulders (0618228595).
Noteert u 6 april 2016 vast in uw agenda, een uitnodiging en het programma van de avond ontvangt u later.
Boodschappen doen en medicijnen ophalen Rini Arts 06 57324484 Henk v.d. Giessen: 0486-413318
Klussen , ook voor computerproblemen Wim Kuijpers 0486 411135
Ontmoeten: Willie Peters 06 52592994 Tineke Brouwer 0486 416634
Openingstijden maandagmorgen van 10.00 -12.00 uur, woensdagmiddag, donderdag en vrijdagmiddag
van 14.00 – 16.00 uur
Vervoer Marcel Verwoert tel 0486 411473 of 06 23740747
Overige vragen : bestuursleden Ies van Bavel tel 06-30104007, Bernadien Smit 06-26812224, Reginald
Schoofs 0653925438
Lid worden? Meld je aan Jelle Massink, penningmeester 06-20407536 of André Megens, voorzitter, 06-24644755
E-mail zorgcooperatieravenstein@gmail.com IBAN: NL16RABO0306393182 Vereniging Zorgcoöperatie Ravenstein

