
Nieuws van, voor en over 
de vrijwilligers 
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MEDEDELINGEN VAN  

BESTUUR & COÖRDINATOREN 

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben 
kunnen lezen is onze voorzitter, Henry van der 
Kolk ziek. Een groot aantal chemokuren hebben 
er voor kunnen zorgen dat de kanker even niet 
actief is. Helaas zijn er in het hoofd een aantal 
tumoren (uitzaaiingen) ontdekt en is er een 
behandeling gestart met bestralingen. Daarna zal 
er  worden bekeken of dit aanslaat.  
De dag voor onze bijeenkomst heeft Henry een 
boeket bloemen gekregen van Voor Mekaar en 
we wensen Henry nogmaals het allerbeste toe! 
  

 
NIEUWE VRIJWILLIGERS 
 
Allereerst willen wij de volgende nieuwe 
vrijwilligers van harte welkom heten: 

 Piet Hein Steinmetz per 09-09 

 Tom Calis per 15-10 

 Anja Schuurman per 24-10 

 Dirk van der Worp per 4-12 
 

We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij Voor 
Mekaar! 

 
 
 
 
 
 
 

belangeloos hulp                     
bieden in de                                         

thuissituatie van                           
mensen die                          

ondersteuning                                    
nodig hebben                                                                                   

 
daar gaat het om 

 
AFSCHEID VRIJWILLIGERS 
De volgende vrijwilligers hebben afscheid 
genomen: 

 Per 28 november: Willem van Gelder, lid 
geweest vanaf 10-07-2009, praktisch 
vanaf het begin van Voor Mekaar, vele 
jaren heeft Willem zich ingezet, Willem 
is in het zonnetje gezet en bedankt.  

We wensen Willem alle goeds toe!  
 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE ZIEKEN 

Coördinator Lenie van der Knokke is helaas 
enkele weken ziek geweest. Lenie had een 
longontsteking. Gelukkig is ze weer bijna 
opgeknapt! Lenie heeft van Voor Mekaar een 
boeket bloemen gekregen. 
Niet altijd komt het ons ter ore dat er een 
ziekenhuis opname of revalidatie periode is. 
Graag willen we daar aandacht aan schenken. 
Dit kan worden doorgeven aan Monique via 
mon.eshuis@gmail.com    
 

NIEUWSBRIEF  december          2019 

2017 

mailto:mon.eshuis@gmail.com


          
me
nse

n 
die                          

ond
erst
eun
ing                                    

nod
ig 

heb
ben                                                                                   

daa
r 

gaa
t 

het 
om 

 

 

 

die 

ond

erst

eun

ing  

TERUGBLIK EINDEJAARSBIJEENKOMST 

 28  NOVEMBER  2019 

Met een opkomst van 37 personen mogen we 
spreken van een geslaagde avond. Vice-
voorzitter Gerda Veltman heeft de avond 
geopend en in het welkomstwoord aandacht 
geschonken aan de aanmelding van vier nieuwe 
vrijwilligers, een zieke coördinator en een 
vertrekkende secretaris. 

De volgende aandachtspunten zijn aan de orde 
geweest: 

 Het is belangrijk dat jullie de uren 
registreren die je hebt besteed aan Voor 
Mekaar. Dit is nodig om de subsidie van 
de gemeente te verantwoorden en een 
nieuwe subsidie aan te vragen. Zonder 
geldelijke ondersteuning kunnen we  als 
stichtong niet veel beginnen! Het 
formulier hebben jullie gekregen maar 
ook wordt deze digitaal meegestuurd 
met de nieuwsbrief. Dit kan allemaal 
naar Gerda Veltman.  Graag per 
kwartaal een overzicht inleveren. Alvast 
hartelijk dank hiervoor. 

 De tarieven voor het vervoer zijn 
conform het kaartje wat jullie hebben 
ontvangen. De gemeentegrens is altijd 
bepalend om welk bedrag je gaat 
hanteren. Bij een wegomleiding, 
waardoor er extra kilometers worden 
gereden, worden de extra gemaakte km 
door het bestuur vergoed. 

 Vakanties graag op tijd doorgeven aan 
Monique, dit voorkomt telefoontjes die 
belanden in VerWeggieStan…… 
Makkelijk per mail doorgeven aan: 
mon.eshuis@gmail.com  

 En er was er een jarig…hoera hoera, we 
hebben gezongen voor Henk Klok, 
nogmaals gefeliciteerd! 

 En voor iedere vrijwilliger is er een 
boekje, naar aanleiding van de vorige 
bijeenkomst waarin (mede collega 
stichting) Zwolle Doet een presentatie 
gaf. Jannie Visser, vrijwilliger palliatieve 
terminale zorg heeft een boekje 

geschreven: Ontmoetingen op de grens 
van leven en dood. Dit boekje is jullie 
overhandigd. Verder hebben jullie de 
gebruikelijke cadeaubon gekregen als 
blijk van waardering. 

 

 

 

 

 

EXTRA NIEUWSBERICHT betreft de Hattem 
cadeaubon: 

‘Het Hattemse bedrijf Uitgeverij Jupijn heeft 
zijn faillissement aangevraagd. Onder Jupijn 
vallen de Hattem Cadeaubon en De 
Dijkpoorter’. 

Helaas treft dat jullie ook, het bestuur vindt 
dit dan ook heel triest! We zijn niet bij 
machte om dit financieël naar jullie te 
vergoeden, immers wij betalen dit van de 
gekregen subsidie (gemeensschapsgeld).  

Maar het volgende: 
Hattemse ondernemers bieden 
tegemoetkoming voor gedupeerden Hattem 
Cadeaubon  

Ondanks dat velen van hen zelf flinke 
schade hebben opgelopen doordat ze al 
maanden geen vergoeding voor de 
ingenomen cadeaubonnen hebben 
ontvangen, bieden ze toch een 
tegemoetkoming voor iedereen die nog 
bonnen heeft liggen. 

Het inleveren van de Hattem Cadeaubon 
levert je nu 10% korting op je aankoop op 
(uiteraard tot het maximum van de waarde 
van de bon).  
Dit aanbod loopt tot uiterlijk 31 december 
en is niet geldig in combinatie met andere 
acties en kortingen. 

 Met dank aan de Hattemse ondernemers! 
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WILLEN JULLIE DENKEN AAN: 
 

 Vakantie periodes doorgeven 

 Bij ziekte en/of andere reden van 
langdurige afwezigheid dit door te 
geven 

 Ideeën/suggesties voor een thema voor 
de terugkomdag zijn van harte welkom  

 Heeft er iemand scholingswensen, dan 
horen we dit graag 

 
Contactpersoon van bovengenoemde  
onderwerpen is: 
Monique Eshuis     mon.eshuis@gmail.com  
 
Willen jullie regelmatig de hulpverleningslijsten 
voor de uren regisstratie inleveren bij Gerda 
Veltman,  De Mate 15  Hattem of via 
namtlev2@hotmail.com. Vooral wanneer er 
veranderingen zijn. Dit is voor de 
verantwoording (subsidie) naar de gemeente 
belangrijk. 
 
 
 

 

 
 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Namens het bestuur:  
 
Beste vrijwilligers, 
 
We kunnen gelukkig zeggen: 
Het was een heel goed jaar 
De samenwerking tussen ons 
was dik Voor Mekaar! 
En dat geldt volgens ons 
niet alleen voor toen, 
Wij hopen ook in de toekomst 
weer ‘zaken’ met u te doen! 
 
 
 
Fijne kerstdagen             en een 
gezond en….. 
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