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Corona tijdperk…… 

Foto: Monique Eshuis 

 

MEDEDELINGEN VAN  

BESTUUR & COÖRDINATOREN 

In de vorige nieuwsbrieven hebben jullie kunnen 
lezen over de ziekte van voorzitter Henry van der 
Kolk. Ondanks alle behandelingen die hij heeft 
ondergaan, met altijd het nodige optimisme en 
vertrouwen,  heeft hij dit gevecht niet kunnen 
winnen. Op 5 mei, bevrijdingsdag is Henry 
uiteindelijk overleden. Zoals jullie zijn bericht 
heeft de uitvaart, op maandag 11 mei in besloten 
kring, conform de coronamaatregelen 
plaatsgevonden. We wensen Tonny van der Kolk 
heel veel sterkte toe. Er is een condoleance kaart 
gestuurd naar de nabestaanden van ons 
allemaal. 
 
Nog een afscheid van een bestuurslid, dit was al 
eerder aangekondigd wegens langere tijd 
vanwege langdurige gezondheidsklachten, 
secretaris Jan Ane Anne Houwen heeft per 30 
april zijn functie overgedragen aan Sylvia Bakker. 
Verderop in de nieuwsbrief zal Sylvia zich 
voorstellen. 
Dankjewel Jan Anne voor je inzet de afgelopen 
drie jaar! Een bloemetje en kleine attentie is aan 
Jan Anne overhandigd. 
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NIEUWE VRIJWILLIGERS 
 
Allereerst willen wij de volgende nieuwe 
vrijwilligers van harte welkom heten: 

• Bernard van de Berg per 08-01-2020 

• Ton van Zwet per 25-04-2020 
 

We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij Voor 
Mekaar! 
 
AFSCHEID VRIJWILLIGERS 
De volgende vrijwilligers hebben afscheid 
genomen: 

• Per 02-01-2020 : Carel Nankman, lid 
geweest vanaf 02-10-2007, Carel gaat 
zich bezighouden met andere zaken, 
veel plezier Carel en dank voor je inzet!  

• Per  03-04-2020 : Clary van Dijk, lid 
geweest vanaf 07-04-2006, dit afscheid 
is vanwege verhuizing naar andere 
gemeente, succes in je nieuwe 
woonplaats en dank voor je inzet! 

• Op 25-03-2020 is helaas overleden  
Joost Hulsbergen, hij was vanaf 07-07-
2006 actief bij Voor Mekaar. Namens 
ons allemaal hebben we de 
nabestaanden een condoleance kaart 
gestuurd. We gaan Joost bij Voor 
Mekaar heel erg missen!  
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ONZE ZIEKEN 

Begin dit jaar heeft onze coördinator Janneke 
Bakker de pech gehad om een gebroken 
kuitbeen op te lopen en heeft Monique, 
namens het bestuur haar een boeket bloemen 
overhandigd.  
Gelukkig is het weer helemaal in orde met 
Janneke.  
 
De corona crisis eist zijn tol, bij diverse 
familieleden van de vrijwilligers zijn 
slachtoffers, wij wensen allen die verdrietige 
dingen meemaken heel veel kracht en sterkte! 
 
Niet altijd komt het ons ter ore dat er een 
ziekenhuisopname of revalidatie periode is. 
Graag willen we daar aandacht aan schenken. 
Dit kan worden doorgeven aan Monique via 
mon.eshuis@gmail.com    
 

TERUGBLIKVOORJAARSBIJEENKOMST 

April 2020……. 

En die was er helaas niet! Door de corona heeft 
ons speciale ‘uitje’ niet plaats kunnen vinden, 
heel erg jammer want het was een bijzonder 
prettige verrassing……  

Er is nog een latere datum gepland, 3 
september, maar helaas die gaat ook niet door, 
het is te kwetsbaar om met ongeveer 50 
personen samen te zijn in één ruimte…… 

Jullie worden op de hoogte gehouden!  

En jullie houden dit speciale uitje zeker te 
goed!!! 

 

 
EVEN VOORSTELLEN 
 
 
 
 
Mijn naam is Sylvia Bakker.  
 
 
Vanaf 1 mei heb ik het secretariaat 
overgenomen van Jan Anne Houwen. Vorig jaar 
ben ik gestopt met werken als verloskundige in 
een eerstelijnspraktijk in Elburg en omstreken. 
Heerlijk om meer tijd te hebben voor mijn 
hobby’s zoals tuinieren, Spaanse les, vogels 
kijken, lezen, fietsen en bridgen. 
Ik ben getrouwd en onze drie kinderen zijn 
inmiddels uitgevlogen. Wel komen ze gezellig 
nog regelmatig thuis om leiding te geven bij 
Scouting de Trijsberg. Via de kinderen ben ik 
betrokken geraakt bij Scouting en zit daar 
inmiddels al 12 jaar in het bestuur. 
Na 22 jaar woonachtig te zijn in Hattem voel ik 
me hier erg thuis en daarom draag ik graag mijn 
steentje bij om van Hattem een nog 
leefbaardere gemeenschap te maken. Vandaar 
dat ik me wil inzetten voor Hattem Voor 
Mekaar. Het is belangrijk dat we er voor elkaar 
zijn, maar zeker in deze buitengewone tijd des 
te meer. 
 
 
 
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 voor bovengenoemde  
onderwerpen is: 
Monique Eshuis     mon.eshuis@gmail.com  
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Urenverantwoording 
Vooral wanneer er blijvende veranderingen zijn 
in het aantal uren van hulpverlening, dit altijd 
even melden aan de dienstdoende coördinator. 
Dit is voor de verantwoording (subsidie) naar 
de gemeente belangrijk. 
Inleveren hulpverleningslijsten  
Zoals tijdens de eindejaarsbijkomst al gemeld, 
hoeven de hulpverleningslijsten voor de 
urenregisstratie alleen nog aan het eind van het 
lopende jaar (tot 15 januari van het nieuwe 
jaar) ingeleverd te worden bij Gerda Veltman,  
De Mate 15  Hattem of via 
namtlev2@hotmail.com.  
 

 
 
RICHTLIJNEN CORONA 
 

• Voor Mekaar heeft, tot nader bericht, 
alle hulpvragen ‘on-hold’ gezet’; 

• Het on-hold zetten geldt ook voor 
boodschappen doen of vervoer naar 
arts apotheek of ziekenhuis. Tenzij de 
auto van binnen is beschermd;  

• Elke vrijwilliger heeft de keus om daar 
wel of niet aan mee te werken of, met 
respect, anderszins te besluiten; 

• Alle vragen over wel of geen actie 
richting de zorgvrager loopt 
rechtstreeks via de dienstdoende  
coördinator, van 09-00 u tot 13.00 uur 
bereikbaar: 06-22066754.  En andersom 
zal de coördinator de vrijwilliger altijd 
benaderen voor toestemming; 

• Er worden geen nieuwe hulpvragen 
aangenomen;     

• Het bestuur is alert en zal alle 
ontwikkelingen en/of bijzondere 
situaties in de gaten houden en jullie 
daar over berichten.  
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