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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
Nieuws over de opening van de ontmoetingsruimte
Nieuws over het vervoer in de decembermaand
Huisbezoeken: de tussenstand
Klussenverhalen: Angela Dekkers en Ton Callaars
Ontmoetingsruimte opent feestelijk op 28 november om 15.00 uur
Adres: Hoek Markstraat 15(Fiezie)/Lombardstraat
Op 28 november om 15.00 uur opent de ontmoetingsruimte van de Zorgcoöperatie Ravenstein.
Inwoners van Ravenstein, Huisseling, Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg en Neerlangel en alle
andere belangstellenden zijn van harte welkom. De koffie staat klaar. Tineke Brouwer en Willie
Peters, coördinatoren zullen, samen met de overige leden van het cluster, zorgen voor een warm
welkom. Vanaf maandag 30 november is de ontmoetingsruimte geopend op de vaste tijden. Wensen
en ideeën van de leden die elkaar willen ontmoeten, zijn zeer welkom. “We gaan niks voorschrijven”
zegt Tineke Brouwer, “Maar als er wensen van onze gasten zijn, dan gaan we daar natuurlijk naar
kijken”. Willie Peters heeft al gehoord dat er van alles leeft. “Er zijn al activiteiten gevraagd in de
decembermaand. We gaan daar natuurlijk enthousiast mee aan de slag”
Tineke heeft ook een sponsor geregeld! Ze lokte Frans van Haeren naar de ontmoetingsruimte,
sponsort nu door een plant-uitleen, inclusief de kerstboom.
Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om deze ontmoetingsruimte tot een huiskamer te
maken. “Het ging vanzelf, leden van het klussencluster en anderen hebben hard gewerkt . ”Er is
getimmerd, geschilderd, schoongemaakt, verlichting aangebracht. Het ging onvoorstelbaar snel en
gemakkelijk” zegt Bernadien Smit, bestuurslid. Zij ondersteunt samen met Ies van Bavel de clusters.
Vanaf 12 november ontmoeten de leden van het cluster ontmoeten elkaar op de vaste
openingstijden, zij bereiden de opening van 28 november voor en zijn bezig de laatste zaken te
regelen, zodat vanaf 30 november de ontmoetingsruimte gebruikt kan worden op de vaste tijden.
Openingstijden: Maandagmiddag van 14.00 uur – 16.00 uur
Donderdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur
Meer informatie over de ontmoetingsruimte: Bel gerust naar een van de coördinatoren. Hieronder
de namen en telefoonnummers per cluster. Wil je gebruikmaken van een dienst of, wil je zelf een
dienst leveren: Neem dan contact op met de coördinatoren
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
Vervoer Ad de Louw 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
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Vervoer in de decembermaand
Het cluster vervoer van de zorgcoöperatie heeft vragen gekregen voor vervoer tijdens de
decembermaand. Er zijn leden die de Brabantse avond in Demen willen bezoeken, anderen willen
graag naar het kerstconcert van het Huisselings Koor. Ook kerstmissen zijn genoemd. “Terechte
vragen aan de zorgcoöperatie, dit was precies de bedoeling”, zegt Ad de Louw. “Wil je graag ergens
naar toe, maar het lukt niet om het vervoer te regelen, dan is thuisblijven niet langer nodig. Leden
van de coöperatie rijden graag! Wie daar gebruik van wil maken, hoeft mij maar te bellen”. Natuurlijk
gaat het “gewone” werk van het cluster vervoer ook door. Vervoer naar het ziekenhuis, maar ook
gewoon gezellig op bezoek kan via Ad geregeld worden. “We willen dan wel graag dat de mensen lid
worden, want we willen dit nog jaren blijven doen, en dan hebben we wel leden nodig!”.
Huisbezoeken-de tussenstand
Nog niet iedereen is bezocht, maar we zijn al flink gevorderd. Op dit moment zijn ruim 110 leden
ingeschreven en er komen er dus nog meer. Jelle Massink: “We werken zoveel mogelijk met gesloten
beurs en als het gaat om drukkosten, inrichten van de website, en kosten van verzekeringen tijdens
het leveren van diensten, zijn we zo zuinig mogelijk”. Vaak gestelde vraag is “Als ik al vrijwilligerswerk
doe, hoef ik toch ook niet nog eens te betalen?” Omdat wij een coöperatie vormen is dat wel de
bedoeling”, zegt André Megens, bestuursvoorzitter. “Het gaat erom dat je als lid de ene keer een
dienst verleent, en een andere keer een dienst vraagt en dat we samen de kosten dragen. De een kan
meer bieden, de ander moet vaker vragen. In onze coöperatie lossen we het samen op.
Klussenverhalen van leden Angela Dekkers en Ton Callaars
Angela woont vrijwel haar hele leven in Ravenstein, de laatste 10 jaar helaas alleen. Ze is in de 80,
tennist, zingt, rijdt auto en heeft een vol sociaal leven. “En toch stapelen de klussen op en weet je niet
hoe je dat moet oplossen. Toen ik mezelf zag staan op een kruk bovenop het aanrecht, dacht ik: dit is
niet verstandig. Rini Arts vertelde me van de zorgcoöperatie en dus belde ik Wim Kuipers. Peter de
Wild maakte een afspraak en nu zijn gaten in de muur gevuld, zware plantenbakken van de muur
gehaald, het schilderij dat al een paar keer van de muur viel, hangt nu stevig, en dat schilderwerk
boven de aanrecht is keurig netjes. Peter komt nog een keer terug!”.
Ton heeft de tuin van een onze leden winterklaar gemaakt. “Het ging om
werkzaamheden die die mevrouw echt niet zelf kon uitvoeren, maar die voor
een bedrijf niet interessant zijn te doen. We mogen natuurlijk geen concurrent
worden van het bedrijfsleven. Ik heb de klimop gefatsoeneerd, wat snoeiwerk
gedaan en alles netjes opgeruimd. Mooi om te doen”. Ton is gepensioneerd,
en 1 dagdeel per week beschikbaar voor klussen. Hij heeft nog wel een wens;
meer contact met andere leden van het klussencluster. “Het gaat natuurlijk
ook om de verbondenheid, en misschien moeten we dan ook wat vaker met
z’n tweeën het werk uitvoeren, gewoon omdat dat gezellig is”.
Ton Callaars
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