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De klussendienst: een gouden team!  
 

Via Wim Kuipers, coördinator van de klussendienst worden we voor een 
interview in de Nieuwsbrief op het spoor gezet van Harrie van Dijk, een van 
de vele “klussers”. Wim is trots op “zijn” klussenteam, bijna allemaal VUT-
ters of gepensioneerden, die graag wat doen voor de medemens, handig zijn 
en vaak snel op een vraag kunnen inspelen.  
 
Dat we juist Harrie spreken is puur toeval: hij heeft het laatst aangevraagde 
klusje geklaard: een buitenlamp met sensor gerepareerd bij Gerdien van 
Loosdrecht. Harrie heeft zich aangemeld als klusser, natuurlijk óók omdat hij 
tijd had na een druk werkzaam leven, maar eveneens omdat hij merkte hoe 
vaak er in huis iets kapot gaat: een kraan die lekt, een deurklink die los zit. 
“Als mensen dan niet technisch zijn aangelegd, dan moet dus een ander 
gevraagd worden”, vertelt hij.  
 
Zo is ook Gerdien heel tevreden over Harrie: “Ik had een dure buitenlamp, 
waarvan ik dacht dat de peer kapot was, maar dat bleek niet het probleem”. 

Gerdien, een actieve, vitale 65-jarige pensionado was zelf al aan het uitzoeken geweest hoe dit op te lossen, maar 
kwam er niet uit. “Ik belde de Zorgcooperatie en al dezelfde dag stond Harrie op de stoep”. Het fijne van Harrie 
was dat hij meedacht met haar, niet onmiddellijk in was voor het kopen van een nieuwe lamp en het afdanken 
van de oude. “Met veel geduld en kennis van zaken vond hij wat er aan de hand was en bedacht een creatieve 
oplossing”.  
 
Meer lezen? Het vervolg van het interview vind je op de website: www. zorgcooperatieravenstein.nl 
 

Nieuw lid Communicatiegroep 
 
Marielle Buijink (van Zanten) is per oktober lid van de Communicatiegroep: zij beheert de website 
en zorgt voor de opmaak van de nieuwsbrief.  Mariëlle: “onze buurman Marcel Verwoert vertelde 
dat er uitbreiding werd gezocht in de communicatiegroep en dan vooral naar iemand die de 
website van de zorgcoöperatie kan beheren. Samen met de andere leden van de 
Communicatiegroep werk ik graag aan het vergroten van de bekendheid van de zorgcoöperatie bij 

diverse doelgroepen. Ik vind dit netwerk een heel mooi initiatief; het zorgt ervoor dat Ravenstein leefbaar blijft en 
zorgen voor elkaar geeft een goed gevoel bij zowel de gever als de ontvanger!  
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Ontmoeten thuis: terugblik op de bijeenkomst van 26 oktober jl.   
 
Een kleine 30 belangstellenden hebben stilgestaan bij het thema “Eenzaamheid”.  
 
De werkgroep “Ontmoeten thuis” organiseerde de bijeenkomst.  Ies en Willie vormen die werkgroep samen met 
Litjoe van Mourik, Mieke Megens en Koos de Best. Tien belangstellenden gaven zich op om aan de slag te gaan.  

                                                                                                             
“We werken samen met organisaties als de 
Zonnebloem en Ons Welzijn. Doel van die 
samenwerking is om elkaars werk te versterken en 
waar mogelijk aanvullend te zijn” zegt Ies en Willie 
voegt toe: “Het is nu al praktijk dat wij op het spoor 
gezet worden door medewerkers van Ons Welzijn 
en zo met iemand in contact komen.  
We maken onze leden ook attent op activiteiten 
van de Zonnebloem. Die samenwerking is goed en 
zal met deze nieuwe activiteit verder worden 
uitgebouwd”.  
 

Eenzaamheid is van alle leeftijden 
Het thema eenzaamheid is beladen. Ies kwam het in haar werkzame leven, als huisarts in Schaijk, zeker tegen.                    
Nu heeft ze zich er, als bestuurslid van de zorgcoöperatie, verder in verdiept. Ies: “Eenzaamheid komt in alle 
leeftijdsgroepen voor. Je kent de verhalen wel van vereenzaamde jongeren, die tot wanhoopsdaden komen. In de 
leeftijd van 30-65 zitten - in aantal - de meeste eenzamen. Boven de 75 jaar wordt de groep ook weer groter. 
Eenzaamheid heeft gevolgen op lichamelijk, mentaal en maatschappelijk gebied. Het is zaak de signalen te leren 
herkennen”.  

 
Meer lezen?  
Het vervolg van dit interview vind je op de website:  
www.zorgcooperatieravenstein.nl.  
 
Behoefte aan contact? 
De werkgroep komt graag in contact met ieder die zichzelf, of iemand anders, 
herkent in wat in dit artikel is beschreven.  
Bel of mail gerust naar Willie Peters of Ies van Bavel, je krijgt snel een reactie.  

 Willie: 06-525 92994  williepeters@ziggo.nl  

 Ies: 06-301 04007   iesvanbavel@icloud.com   
 
In volgende nieuwsbrieven komen meer berichten over dit thema en de 
activiteiten van de werkgroep “Ontmoeten thuis”.  
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