
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  Austerlitz,	  27	  januari	  2013	  
Geachte	  heer,	  mevrouw,	  
	  
Allereerst	  namens	  het	  bestuur	  van	  harte	  welkom	  als	  lid	  van	  de	  Coöperatie!	  
U	  bent	  één	  van	  de	  189	  leden	  van	  het	  eerste	  uur.	  
	  
Dit	  is	  de	  eerste	  nieuwsbrief	  van	  het	  bestuur	  waarin	  we	  u	  willen	  informeren	  over	  wat	  u	  als	  lid	  van	  de	  Coöperatie	  
van	  ons	  mag	  verwachten	  de	  komende	  tijd.	  
	  
Dorpsteam	  
Sinds	  kort	  is	  ons	  Dorpsteam	  compleet!	  	  
Dit	  team	  bestaat	  uit:	  
Marianne	  Veenema	  –	  dorpsondersteuner	  (u	  kent	  	  	  

haar	  wellicht	  als	  de	  ‘dorpsfysiotherapeut’)	  
Henriëtte	  Morselt	  –	  zorgcoördinator	  (zij	  heeft	  het	  

zorgbemiddelingsbureau	  ‘Accurate	  Zorg’)	  
Inge	  Groenewegen	  –	  huisarts	  (of	  haar	  

praktijkondersteuner)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Marianne	  Veenema	   Henriëtte	  Morselt	  
	  
Marianne	  is	  ons	  eerste	  aanspreekpunt:	  bij	  haar	  kunt	  
u	  voor	  alle	  vragen	  over	  zorg	  en	  welzijn	  terecht.	  Zij	  
kan	  dan	  beoordelen	  of	  zij	  haar	  collega’s	  van	  het	  
Dorpsteam	  en/of	  anderen	  moet	  inschakelen.	  
	  
Telefonisch	  spreekuur	  
Marianne	  houdt	  vanaf	  maandag	  18	  februari	  elke	  
werkdag	  telefonisch	  spreekuur	  van	  	  
12:30	  tot	  13:30	  uur.	  U	  kunt	  haar	  bereiken	  op	  
telefoonnummer:	  06-‐306	  104	  51	  
Noteer	  dit	  nummer	  goed,	  u	  weet	  nooit	  wanneer	  u	  
het	  nodig	  zult	  hebben.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Voor	  dringende	  zaken	  is	  Marianne	  ook	  buiten	  de	  
hierboven	  genoemde	  tijden	  bereikbaar	  op	  
hetzelfde	  nummer.	  Als	  zij	  niet	  in	  staat	  is	  de	  
telefoon	  aan	  te	  nemen,	  kunt	  u	  een	  boodschap	  
inspreken.	  Bij	  afwezigheid	  wordt	  Marianne	  
‘achtergevangen’	  door	  Henriëtte.	  
	  
Marianne	  is	  ook	  per	  e-‐mail	  bereikbaar	  op	  
marianneveenema@gmail.com.	  
	  

Waarvoor	  kunt	  u	  Marianne	  bellen?	  
	  
Voor	  alle	  vragen	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  zorg	  of	  
ondersteuning	  bij	  ziekte	  of	  gebrek	  kunt	  u	  bij	  de	  
dorpsondersteuner	  terecht.	  	  
Kunt	  u	  wegens	  ziekte	  zelf	  geen	  boodschappen	  
doen	  of	  uw	  huis	  schoonmaken,	  heeft	  u	  vervoer	  naar	  
het	  ziekenhuis	  nodig,	  bent	  u	  mantelzorger	  en	  heeft	  
u	  behoefte	  aan	  ondersteuning,	  wilt	  u	  deelnemen	  
aan	  dagactiviteiten,	  heeft	  u	  hulpmiddelen	  nodig,	  
moet	  er	  iets	  in	  uw	  huis	  worden	  aangepast,	  heeft	  u	  
of	  uw	  naaste	  persoonlijke	  verzorging	  of	  verpleging	  
nodig?	  	  
Voor	  dit	  soort	  vragen,	  en	  nog	  vele	  andere,	  staan	  de	  
leden	  van	  het	  Dorpsteam	  klaar.	  Wat	  ze	  zelf	  in	  het	  
dorp	  niet	  kunnen	  oplossen	  gaan	  zij	  regelen	  met	  de	  
instanties	  die	  daarvoor	  zijn.	  
	  
Als	  het	  nodig	  is	  komt	  Marianne	  bij	  u	  thuis	  om	  te	  
overleggen.	  
	  
	   	  

Coöperatie	  u.a.	  ‘Austerlitz	  Zorgt’	   	  
Gramserweg	  95	  
3711	  AV	  	  Austerlitz	  
jan@smelik.org;	  0343-‐491406	  
www.austerlitzbelang.nl	  (onder	  Austerlitz	  Zorgt)	  

	  

Aan	  de	  leden	  van	  de	  

Coöperatie	  u.a.	  ‘Austerlitz	  Zorgt’	  



Vervoer	  
Bent	  u	  niet	  in	  staat	  om	  zelf	  naar	  het	  ziekenhuis	  of	  
andere	  voorzieningen	  te	  rijden	  en	  heeft	  u	  ook	  
niemand	  in	  uw	  omgeving	  die	  u	  kan	  rijden,	  dan	  kunt	  
u	  een	  beroep	  doen	  op	  het	  vrijwilligersteam	  van	  de	  	  
	  
Coöperatie.	  Dit	  regelt	  u	  via	  de	  dorpsondersteuner.	  
U	  betaalt	  alleen	  de	  kilometerkosten	  (€	  0,30/km)	  en	  
parkeerkosten	  aan	  de	  chauffeur.	  
Onze	  vervoersregeling	  gaat	  ook	  in	  op	  18	  februari.	  
Binnenkort	  zullen	  wij	  een	  reglement	  van	  onze	  
vervoersdienst	  publiceren.	  
	  
Dagbesteding	  
De	  Coöperatie	  onderzoekt	  momenteel	  de	  
mogelijkheden	  om	  in	  het	  Dorpshuis	  enkele	  
dagdelen	  per	  week	  dagbesteding	  te	  bieden	  aan	  
ouderen	  met	  dementie,	  vereenzaming	  en	  aan	  hen	  
die	  anders	  de	  deur	  niet	  uitkomen	  vanwege	  
gebrekkige	  mobiliteit.	  Het	  is	  bedoeld	  voor	  ouderen	  
die	  nog	  zelfstandig	  thuis	  wonen	  en	  eventueel	  al	  
enige	  vorm	  van	  thuiszorg	  krijgen.	  Dagbesteding	  
biedt	  de	  ouderen	  een	  afwisselende	  invulling	  van	  de	  
dagen	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  sociale	  netwerk	  
te	  onderhouden	  en	  verder	  uit	  te	  bouwen.	  En	  
natuurlijk	  ontlast	  de	  dagbesteding	  de	  
mantelzorger.	  
Kent	  u	  iemand	  in	  uw	  omgeving	  die	  hiervoor	  in	  
aanmerking	  komt,	  laat	  dat	  dan	  even	  weten	  aan	  
Marianne	  of	  Henriëtte.	  
	  
Is	  lidmaatschap	  verplicht?	  
De	  Coöperatie	  kan	  alleen	  maar	  functioneren	  op	  
basis	  van	  solidariteit	  van	  de	  leden	  onderling.	  Je	  
‘verzekert’	  je	  als	  het	  ware	  voor	  een	  paar	  tientjes	  per	  
jaar	  voor	  als	  je	  zelf	  een	  keer	  hulp	  nodig	  hebt.	  Dus	  	  
de	  dienstverlening	  wordt	  alleen	  aan	  de	  leden	  
aangeboden.	  

	  
Contributie	  
De	  contributie	  voor	  het	  eerste	  half	  jaar	  (€	  12	  per	  
persoon)	  zal	  in	  april	  worden	  geïncasseerd.	  
	  
Ledenvergadering:	  17	  april	  
In	  het	  voorjaar	  zal	  de	  eerste	  ledenvergadering	  
worden	  gehouden.	  De	  voorlopige	  datum	  hiervan	  is	  
17	  april	  in	  het	  Dorpshuis.	  Zet	  deze	  alvast	  in	  uw	  
agenda!	  
	  
Ledenadministratie	  en	  website	  
Wij	  zijn	  druk	  bezig	  met	  het	  opzetten	  van	  een	  
geautomatiseerde	  ledenadministratie	  en	  een	  
website.	  Zodra	  onze	  website	  in	  de	  lucht	  is,	  kunt	  u	  
daar	  veel	  meer	  informatie	  vinden	  en	  kunt	  u	  ook	  
online	  zaken	  gaan	  regelen.	  Tot	  die	  tijd	  nog	  even	  
geduld	  graag.	  
	  
Bestuur	  
Het	  bestuur	  van	  de	  Coöperatie	  bestaat	  uit	  6	  
vrijwilligers.	  Hieronder	  vindt	  u	  onze	  gegevens	  en	  de	  
taakvelden.	  Mocht	  u	  vragen	  of	  opmerkingen	  
hebben,	  dan	  kunt	  u	  die	  natuurlijk	  altijd	  bij	  ons	  kwijt.	  
Voor	  ons	  is	  dit	  ook	  allemaal	  nieuw,	  en	  als	  we	  van	  
elkaar	  kunnen	  leren,	  wordt	  het	  resultaat	  alleen	  
maar	  beter!	  
	  
Meer	  informatie	  in	  de	  bijlage	  
In	  de	  bijlage	  kunt	  u	  uitgebreidere	  informatie	  lezen	  
over	  onze	  activiteiten.	  Deze	  bijlage	  zal	  ook	  in	  de	  
eerstvolgende	  Prikkel	  verschijnen.	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  	  
	  
	  
	  

Jan	  Smelik	  (secretaris)
	  

Voorzitter	   Jan	  Snijders	   snijders.orgadv@wxs.nl	   0343-‐491893	  

Secretaris	   Jan	  Smelik	   jan@smelik.org	   0343-‐491406	  

Penningmeester	   Johan	  Teseling	   johanteseling@ziggo.nl	   0343-‐491801	  

Vrijwilligerscoördinator	   Wim	  Oerlemans	   wim.oerlemans@hccnet.nl	   0343-‐491597	  

Contactpers.	  Dorpsteam	   Lia	  van	  Dijk	   lia.van.dijk@planet.nl	   0343-‐493158	  

Contactpers.	  Austerlitz’	  Belang	   Hans	  Neijzen	   hansneijzen@austerlitzbelang.nl	   087	  8-‐763257	  


