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ALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN
6 APRIL: BESTUUR HERKOZEN
Het was aangenaam druk in de
zaal van gemeenschapshuis
Vidi Reo tijdens onze eerste
ledenvergadering. In deze
nieuwsbrief een korte impressie,
meer informatie vind je op onze
website.
WEBSITE ONLINE
Voorzitter André Megens heette
de aanwezigen welkom, hij
presenteerde de website www.
zorgcooperatieravenstein.nl en
de folder. Het bestuur heeft met
deze producten een eigen stijl
neergezet, die origineel, duidelijk
en herkenbaar is. Met dank aan de
belangeloze inzet van Jan Barnard
en Liz Megens, fotografie, Ria van
de Ven, kunstenaar, Henk Gruntjes,
vormgeving en Rafael van de
Griend, website.
VERANTWOORDING
Reginald Schoofs, onze secretaris
verwoordde het eerste jaarverslag.
Hij vertelde dat de Zorgcoöperatie
geleidelijk aan op gang is
gekomen. Hoe het bestuur allerlei
noodzakelijke formele zaken moest
uitvoeren, de communicatie met

leden, de berichten in kranten
en op televisie op gang bracht,
een ontmoetingsplek vond en nu
dus ook de website online heeft.
Penningmeester Jelle Massink
kreeg voornamelijk positieve
reactie op zijn presentatie van de
cijfers over het eerste half jaar. De
huur van de ontmoetingsruimte is
volgens een aantal leden aan de
hoge kant, maar het bestuur kon
uitleggen dat dit voor lief genomen
moet worden. Het belang van de
ontmoetingsruimte weegt daar zeker
tegen op .
BESTUURSVERKIEZING
De bestuursleden presenteerden
zich kort . Onder applaus werd het
bestuur herkozen. Uit de reactie
van de aanwezigen bleek dat de

enthousiaste uitstraling en de
resultaten van dit bestuur in zeer
goede aarde vallen.
COÖRDINATOREN
Vervolgens waren de coördinatoren
Vervoer, Boodschappen, Ontmoeten
en Klussen aan de beurt om de
activiteiten van het eerste half jaar
voor het voetlicht te brengen. Ook
hier volop leven en enthousiasme.
Wim Kuijpers, van de Klussen,
bevestigde op vragen dat je
gewoon moet bellen als je zelf je
dakgoot niet kunt schoonmaken.
Marcel Verwoert maakte van
de gelegenheid gebruik om zijn
voorganger Ad de Louw nogmaals
hartelijk te bedanken.
Vervolgens werden kringen rondom
de coördinatoren gevormd.

De thema’s ‘trots’ en ‘gezicht’
maakten de tongen los. Bestuur
en coördinatoren kregen mooie
suggesties mee. Tenslotte kondigde
avondvoorzitter Wim van Ernich
Theo van Duren aan, die met een
verhaal over de economische
zegeningen van roken en drinken de
lachers op zijn hand kreeg.
”Dit heb ik nog nooit meegemaakt
een algemene ledenvergadering,
die zo’n prettig en afwisselend
programma biedt, ik hoop dat de
zorgcoöperatie meer van zulke
avonden gaat organiseren, zo
ontmoet je nog eens iemand”, aldus
een enthousiast lid na afloop.
NIEUWE OPENINGSTIJDEN
HUISKAMER “ONS MOET”
Ons Moet is maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdagmiddag open
van 14.00-16.00 uur. “We kunnen
hier kort over zijn”, zei Willie Peters,
onze bezoekers komen liever in de
middag. Vandaar dat iedereen vanaf
nu op de doordeweekse middagen,
behalve woensdag bij “Ons Moet”
terecht kan.
IN DE SCHIJNWERPERS: THEO
VAN WIJCHEN, PETER DE WILD
EN WIM KUIJPERS
Links staat Theo van Wijchen. Hij
komt van Over d’n Dam. Theo is
weduwnaar, heeft 3 kinderen en 4
kleinkinderen, nu gepensioneerd
timmerman en meubelmaker,
later uitvoerder. Theo heeft thuis
een eigen werkplaats , waar hij
meubeltjes maakt en klust als lid
van de zorgcoöperatie voor wie dat
vraagt.
In het midden Peter de Wild, die al
vanaf 1979 in Ravenstein woont,
ook al een timmerman van opleiding
is en via uitvoerder, onderhoud

en de bouw van het Academisch
Ziekenhuis in Utrecht, nu als
pensionado graag van alles doet.
Peter tennist en is ongeveer een
dag per week actief als vrijwilliger bij
de tennisclub. En hij klust voor de
Zorgcoöperatie.
Wim Kuijpers, ook van Over d’n
Dam, werkt bij Enexis, heeft als
elektrotechnicus alle veranderingen
van PNEM tot nu meegemaakt en
is nu uitvoerder. Hij doet al 35 jaar
aan amateurtoneel, is vader van
vijf kinderen, 3 zijn er uitgevlogen.
Wim zat ooit in de Dorpsraad,
maar besloot dat, als er een
Zorgcoöperatie zou komen, hij zich
daar voor 100% voor wil inzetten.
De heren zitten aan mijn
keukentafel, het is vrijdagmiddag,
en we raken niet uitgepraat.
HOE WERKT HET
Eerst maar even: Hoe gaat het met
een vraag die binnenkomt?

Wim: “Die komt altijd bij mij. We
hebben nu ongeveer 20 leden, die
klussen willen doen. Ik luister naar
de vraag en probeer me een beeld
te vormen. Doorvragen, daar gaat
het om. Zodra ik helder heb wat
er moet gebeuren, pak ik mijn lijst
erbij. Iedereen heeft zijn specialisme
opgegeven, dat geeft overzicht. Ik
leg contact met de persoon van de
coöperatie, die het beste bij de klus
past. Diegene belt vervolgens de
vrager en ze bepalen samen waaraf
en waaraan. Ik krijg achteraf van
diegene die de klus geklaard heeft
te horen of de vrager tevreden was.”
Peter: “Als je dan eenmaal bij
iemand aan de slag bent, komt van
het een het ander, er moet nog een
lamp vervangen, planten van buiten
naar binnen, dingen opgehangen.
En in het voorjaar moeten die
planten ook weer van binnen naar
buiten. Of ze mij dan rechtstreeks

mogen bellen, dat mag natuurlijk. Ik
meld dat gewoon even bij Wim”.
Theo: “Het is fijn dat Wim er tussen
zit. Zo hoeven wij nooit na te denken
over de vraag of iets kan. Als Wim
de vraag doorgeeft, dan gaan we
gewoon snel aan de slag. Mensen
wachten ook echt op ons telefoontje.
Ooit belde er iemand een paar keer
naar Wim. Hij was bang dat hij de
telefoon niet gehoord had toen hij in
de douche zat. Daaraan kan je zien
dat zo’n vrager echt zit te wachten”.
KUNNEN JULLIE HET AAN?
Hier zijn de heren duidelijk en
eensgezind. Er kan nog veel meer
bij. Peter, Theo en Wim doen heel
graag iets voor een ander, zolang
ze dat kunnen. Als het straks minder
goed met ze gaat, hopen ze ook op
anderen te kunnen rekenen.
Wim: “Het allerbelangrijkste is
nu dat mensen durven vragen,
iedereen moet weten dat je gewoon
een vraag mag stellen. Je hoeft niet
eens lid te zijn”. Peter vult aan dat
we wel vragen of dat lidmaatschap
geregeld kan worden, want het is
wel de bedoeling dat we samen
solidair zijn.
Theo: “Als we in Ravenstein,
Huisseling en Over d’n Dam voor
elkaar klaarstaan, dan geeft dat
iedereen een goed gevoel, kunnen
mensen langer thuis blijven wonen
en leren we elkaar beter kennen”.
COMPUTERVRAGEN
Nieuw is dat computervragen ook
beantwoord kunnen worden. “Daar
is behoefte aan, want sommigen

gaan keurig en regelmatig op
cursus, maar als ze dan 3 maanden
later die e-mail moeten versturen,
dan lukt dat niet”, zegt Wim.
Gelukkig hebben we verschillende
leden, o.a. René Zwijsen, die dat
met heel veel geduld en evenveel
plezier bij de mensen thuis
oplossen.
Theo: “ Je moet wel met je tijd mee
en die tijd gaat hard. Vaak vraag ik
mijn kleinkinderen om me te helpen.
Wat ze doen, gaat dan zo snel, dat
ik het de volgende keer niet meer
weet. Maar ik heb me er niet bij
neergelegd, en zit nu vaak achter
m’n laptop, gewoon spelletjes,
websites, alles eigenlijk. Daar zijn ze
dan wel weer heel verbaasd over”.
“De ouderen van nu hebben zo
veel veranderingen meegemaakt,
van lopend naar school tot en
met de digitale snelweg, het is
ongelofelijk. Goed om elkaar via de
zorgcoöperatie bij de les te houden
en waar nodig bij te springen” zegt
Peter. Wim vult aan dat hij nog goed
weet dat zijn vader het maar niet
kon geloven, dat er mensen op de
maan liepen.
HET LAATSTE WOORD IS AAN
WIM
Wat hoop je, vraag ik Wim. “Dat veel
meer mensen weten wat we doen,
dat ze durven vragen, dat ze geen
schroom hebben”. Dus mensen,
bel Wim als er een klus geklaard
moet worden. Bel Wim als je een
vraag hebt over het gebruik van je
computer. Bel Wim als je straks de
website van onze Zorgcoöperatie
niet zo goed kunt vinden. Als Wim

het zelf niet weet, zoekt hij, samen
met anderen naar een oplossing.
AFSCHEID VAN JACQUELINE VAN
DER WAARDEN
Vanaf het begin van het bestaan
van de Zorgcoöperatie heeft
Jacqueline een waardevolle bijdrage
geleverd aan de communicatie met
de leden en naar buiten. Jammer
genoeg is zij door haar gezondheid
gedwongen om het aantal
activiteiten te beperken. Het bestuur
en de werkgroep communicatie
wensen haar toe dat dit stapje terug
helpt bij haar herstel. En natuurlijk
willen wij op deze plaats onze
hartelijke dank uitspreken voor de
bijdrage van Jacqueline aan de
ontwikkeling van de Zorgcoöperatie.

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
OPENINGSTIJDEN
maandag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 14.00 – 16.00 uur
ADRES
Hoek Marktstraat 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

REDACTIE MAARTEN SMULDERS 06 18 22 85 95 / PAULINE VAN DE VENN 06 46 63 54 27
COMMUNICATIE@ZORGCOOPERATIERAVENSTEIN.NL

LID WORDEN? MELD JE AAN VIA DE WEBSITE: WWW.ZORGCOOPERATIERAVENSTEIN.NL

