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Ontmoetingsruimte Zorgcoöperatie Ravenstein verhuist per 3 april
Sinds de opening van de ontmoetingsruimte van Zorgcoöperatie Ravenstein, hebben bezoekers, gastheren en
gastvrouwen samen voor gezelligheid gezorgd.
“Natuurlijk heeft onze huidige locatie veel voordelen, maar er is ook –terechte– kritiek”, zegt Willie Peters,
“vandaar dat we steeds op zoek zijn geweest naar een ruimere plek”. En die ruimte lijkt gevonden. Op maandag
3 april verhuizen de activiteiten van de ontmoetingsruimte naar “De Voorburcht” aan de Kasteelseplaats.
De openingstijden zijn van 14.00 -16.00 uur, iedereen is welkom op
maandag-, woensdag-, vrijdag- en zondagmiddag. Op donderdagmiddag is de ruimte niet open. Omdat ik wel benieuwd was naar de
reacties op dit verhuisnieuws, ben ik op vrijdagmiddag gaan buurten in
de huidige ontmoetingsruimte. Het was er gezellig druk, er werden
herinneringen opgehaald uit de tijd dat gezinnen nog 12 tot 14
kinderen hadden en ik kwam er bijna niet tussen. Die verhuizing vond
niet iedereen noodzakelijk, de gasten zijn hier nu gewend en hebben
het naar hun zin. Toen Tineke Brouwer uitlegde dat er ook
tuinmeubelen komen, zodat het terras gebruikt kan worden,
veranderde de stemming.
Bernadien Smits beschreef de inrichting van de nieuwe ruimte: “Er staat een grote centrale tafel, zoals we hier
gewend zijn, maar er is ook een zitje met fauteuils en een kleine tafel bij het raam. Zo kunnen bezoekers, die daar
behoefte aan hebben, zich even terugtrekken uit de groep. En we hebben ook een keuken, waar we onze eigen
koffie en thee kunnen zetten”.
Dat de bezoekers en de gastvrouwen gehecht zijn aan de huidige ontmoetingsruimte was heel duidelijk. “Het gaat
om een proefperiode van drie maanden, als het niet bevalt, dan kunnen we weer terug”, aldus Tineke. Dat was
een hele geruststelling. Uiteindelijke conclusie was dat een rustig terras wel heel aantrekkelijk is, bij mooi weer
lekker buiten zitten, daar hadden ze allemaal wel zin in. Welkom dus aan iedereen op 3 april en daarna in de
ontmoetingsruimte van de Voorburcht.

Zaterdag 13 mei: Klussendag
Op zaterdag 13 mei staat de voltallige klussenploeg, onder leiding van coördinator Wim Kuipers klaar om jouw
klussen op te knappen.
“We doen dit om het klussen weer eens goed onder de aandacht te brengen”, legt Wim uit. “Het aantal
aanvragen loopt de laatste tijd een beetje terug, vandaar dat we deze actie bedachten”. Hij laat zich samen met
Peter de Wild, René Zwijssen en Ton Callaars gewillig meevoeren naar de nieuwe ontmoetingsruimte, ze poseren
voor de gevel en hebben de grootste lol om de ervaringen die ze ondertussen uitwisselen.

www.zorgcooperatieravenstein.nl

Een greep uit die mooie verhalen: René lost nog steeds
graag en regelmatig computerklussen op. Hij vertelt vol
trots dat hij laatst een mailtje kreeg van een van onze
leden. “Die mevrouw had nog nooit gemaild”.
Ook mooi: een verzoek van een oudere man om een
knoop aan een broek te naaien, werd toevallig
uitgevoerd door zijn achterbuurvrouw. Vanaf toen doet
die buurvrouw zijn klusjes zonder tussenkomst van onze
zorgcoöperatie. Ton vertelt dat hij op zaterdagmiddag
door Wim werd gebeld, omdat er een bijzondere vraag
was: de sleutel was afgebroken in de cilinder. De schuur
was zo ontoegankelijk geworden en daar stond de
scootmobiel, de boodschappen moesten nog gedaan.
Ton bewaart veel en kon de kapotte cilinder vervangen
door een andere die nog in zijn schuur lag. De boodschappen waren op tijd in huis.
Peter vertelt van de klussen die hij voor een
alleenstaande vrouw deed. Naast de klusjes, in huis en
tuin, waarvoor zij hem rechtstreeks benaderde, was het
ook heel gezellig om samen te buurten. Dat ging door
totdat die mevrouw overleed. Tenslotte legt Wim uit
hoe hij een 35 jaar oude elektrische kookplaat
repareerde. Er was inmiddels wel een nieuwe kookplaat
gekocht, want Wim kon niks garanderen. “Je wilt niet
weten hoe blij die mensen waren, toen dat oude plaatje
het weer deed. Dat nieuwe ding werd meteen aan de kant geschoven, niks waard die nieuwerwetse rommel”.
Samen met 20 andere mannen en vrouwen, die graag een klusje opknappen, staan deze mannen te trappelen
om aan de slag te gaan. Alle klussen kunnen worden aangevraagd, in huis, tuin, aan kleding, aan de computer en
wat je verder nog kunt verzinnen. “De voorwaarden zijn nog steeds hetzelfde, we concurreren niet met bedrijven,
het gaat om klussen die de vrager zelf niet kan uitvoeren, we doen het met veel plezier”, besluit Wim.
Heb je een klus, meld hem dus bij Wim Kuipers.
BOODSCHAPPEN
Rini Arts 06 57 32 44 84
Henk v.d. Giessen 0486 41 33 18

KLUSSEN
Wim Kuijpers 0486 41 11 35

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

Ledenvergadering op 5 april in Vidi Reo vanaf 19.30 uur.
Zoals eerder gemeld zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden
op woensdag 5 april 2017. Natuurlijk zijn alle leden van harte welkom! Om
te horen wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd, maar ook om daar een
mening over te laten horen. Ook de ontwikkelingen rondom de
ontmoetingsruimte komen aan de orde.
Het geheel zal van een vrolijke noot worden voorzien door Martin Jan van
Mourik en Theo van Duren. Graag tot 5 april!

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

ADRES
Hoek Marktsstraat 15/Lombardstraat

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

OVERIGE VRAGEN
Ies van Bavel 06 30 10 40 07
Bernadien Smit 06 26 81 22 24
Reginald Schoofs 06 53 92 54 38
Jelle Massink 06 20 40 75 36
André Megens 06 24 64 47 55

Vooraankondiging: welzijnsmarkt op 24 september a.s.
Doel: meer informatie geven over de verschillende organisaties die in
Ravenstein actief zijn.
Hoe: een wandeling door Ravenstein met op verschillende plekken een
informatiepunt waar de organisaties zich presenteren en waar je kunt
binnenlopen.
Doen: de mogelijkheid om deel te nemen aan een fit- en gezondheidstest in
samenwerking met de GGD. Meer info volgt binnenkort in deze nieuwsbrief!

