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Voor jullie ligt de tweede nieuwsflits van 2021.  
 
Terugkijken op de afgelopen periode is eigenlijk meer iets voor 
de Algemene Ledenvergadering of iets voor het einde van het 
jaar. Maar omdat we nu al graag iets van ons willen laten ho-
ren, wachten we niet tot deze momenten en blikken we in deze 
nieuwsbrief terug en natuurlijk ook vooruit.  
 
Het zijn vreemde tijden waarin we leven, waarbij stapje voor  
stapje de maatschappij weer open gaat. Ook wij proberen hier 
als coöperatie op in te spelen en klaar te zijn om, als het kan, 
de evenementen weer te organiseren.  
 
In de afgelopen periode hebben we naast koren die op  
anderhalve meter afstand oefenden in ons gebouw, ook een 
groep kinderen met begeleiders mogen verwelkomen die de 
toren hebben beklommen. Is er een concert in kleine kring  
gehouden door het Oost Nederlands Kamerkoor en natuurlijk 
heeft de Geloofsgemeenschap dankbaar gebruik gemaakt van 
het gebouw en haar vieringen kunnen houden. Daarnaast zijn 
er diverse opbaringen, condoleances en afscheidsvieringen  
geweest. Er heeft zelfs een groep een overnachting gehad in 
ons gebouw, waarover verder in deze nieuwsflits meer.  
 
Rob en Anna hebben een gesprek gehad met Leader  
Achterhoek om onze verbouwingsplannen toe te lichten,  
waarover verder in deze nieuwsbrief meer te lezen is. 
 
Kortom; ga er maar eens goed voor zitten en veel leesplezier.  
 
Het Bestuur,  
Anna Ermers, Joost van Dijk en Koen Heuvels 

Nieuwsflits Coöperatie Mauritius U.A. 
September 2021 

Jaargang 3 - Editie 15 
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“Een gebouw voor ontmoeten, verbinden,  

beleven, inspireren en genieten!” 



 
In februari, tijdens een brainstormsessie over de toekomst met 
het Bestuur, heeft penningmeester Koen aangegeven een  
andere rol te willen invullen binnen het Bestuur. Koen is vanaf 
augustus 2018 bij de oprichting van de coöperatie betrokken 
geweest als penningmeester om het 
geheel financieel op de rit te krijgen. 
Tegelijkertijd nam de klantenkring 
bij zijn eigen administratiekantoor in 
de afgelopen jaren ook fors toe, 
waardoor hij tot deze stap kwam om 
te stoppen met het penningmeester-
schap. Helemaal afscheid nemen 
doet Koen niet, hij blijft als  
bestuurslid betrokken bij de  
Coöperatie. Tevens zal hij de  
komende periode als back-up die-
nen voor de nieuwe penningmees-
ter. Het Bestuur wil voor deze ontstane vacature tijdens de ALV 
de heer Marco Kraan voordragen als nieuwe Penningmeester. 
Marco heeft in de afgelopen periode vanaf 1 juli 2021 al mee-
gedraaid met het bestuur en zich ingelezen in de financiële his-
torie en de plannen die er nu liggen. Marco zal zich verderop in 
deze nieuwsflits verder voorstellen. Wij zijn als Bestuur blij dat 
we een opvolger hebben kunnen vinden en wensen Marco veel  
succes en plezier. We willen Koen bedanken voor zijn vele uren  
inzet in de afgelopen 3 jaar als penningmeester van de  
Coöperatie en zijn blij dat hij het Bestuur blijft versterken vanuit 
zijn nieuwe rol. 

Heb jij ook zo’n zin in om elkaar weer te ontmoeten in ons gebouw? 

ALV op 11 oktober 2021 

Penningmeester gaat, penningmeester komt 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u 
de uitnodiging voor onze  
Algemene Leden Vergadering. 
Deze staat gepland op  
maandagavond 11 oktober a.s. 
om 20.00 uur Het is vanwege 
de coronamaatregelen van  
belang dat u zich bij ons  
aanmeldt. Zodat we weten hoe 
groot de opkomst is. U kunt 
een mailtje sturen naar: 
cooperatiemaurtius@gmail.com 

of een briefje in de bus doen 
bij Prins Bernhardstraat 33. 
 
Tijdens deze avond zult u o.a. 
bijgepraat worden over de  
verbouwingsplannen, de  
financiële zaken. Zal de huidige 
penningmeester, Koen, afscheid 
nemen en nog veel meer. Dus 
interesse om mee te praten of 
het laatste nieuws te horen?  
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TVL 

 
TVL? Toch Veel Lui? Helaas 
daar staat de afkorting niet 
voor. We konden in het  
afgelopen jaar niet veel  
bezoekers verwelkomen. 
TVL, staat voor  
Tegemoetkoming Vaste  
Lasten. Ook wij als  
coöperatie zagen in het  
afgelopen jaar dat de  
geplande evenementen 
door de coronamaatregelen 
helaas geen doorgang  
konden vinden. Hierdoor 
bleef onze omzet achter bij 
het jaar vergelijkingsjaar 
2019. Als gevolg hiervan 
hebben we recht op een 
vergoeding vanuit de  
overheid. Dit hebben we 
dan ook aangevraagd,  
waardoor we  
gecompenseerd zijn voor de  
gemiste inkomsten van de 
evenementen.   
 



Leader Achterhoek 

Op 7 juli hebben Rob en 
Anna een presentatie 
gegeven bij LEADER 
Achterhoek. LEADER  
Achterhoek heeft subsidie 
gelden beschikbaar voor 
lokale initiatieven en goede 
ideeën die de leefbaarheid 
op het platteland verbete-
ren.   
 
De speciale commissie heeft 
het verhaal aangehoord en 
we kregen complimenten 
over de opzet van het plan. 
We ontvingen dan ook een 
positief advies om een 
subisidie aanvraag te doen 
voor de verbouwing van het 
Mauritiusgebouw.  

Echter er zijn nog wel  

enkele aanbevelingen 

gedaan om het project op 

een aantal criteria 

“leaderwaardiger” te maken. 

Ook wil men graag dat de 

geschetste ‘droombeelden’ 

worden omgezet in concrete 

plannen met uitwerking van 

de financiële details. 

Ook is nog overleg nodig 

met de gemeente Oude  

IJsselstreek omdat zij ook 

een gedeelte van de  

financiering moeten doen.  

 

Mocht het uiteindelijk  

positief eindigen dan  

betekent dit dat we 50% 

van de verbouwingskosten 

uit de subsidiepot ontvan-

gen tot een maximum  

bedrag van €120.000,-  

 

Het begin is er in ieder  

geval, nu doorpakken.  

 

Meer info: 

www.leaderachterhoek.nl 

Verbouwingsplannen 

Op 3 en 4 juni jongstleden heeft u allemaal kunnen zien  
welke ideeën de 
bouwcommissie in het 
afgelopen jaar hebben 
uitgewerkt om ons 
mooie gebouw  
toekomstbestendig te  
maken. De leden van 
de bouwcommissie 
stonden op deze 
avond klaar om  
toelichting te geven 
en door middel van 
een presentatie de 
plannen te laten zien. 
De zaal zag er weer 
mooi gekleurd uit. Het 

mooie was dat deze avond samenviel met de wandelroute van 
De Plakkenberg, waardoor velen het enthousiasme van de  
commissie konden merken en verbaasd reageerden op de  
mogelijkheden die het gebouw te bieden heeft.  
 
De belangrijkste wijzigingen die we willen realiseren zijn:  
1. realisatie van twee nieuwe 24-uurs opbaarkamers naast de 

bestaande kapel;  
2. renovatie van de bestaande toiletvoorzieningen;  
3. uitbreiding van de centrale hal tbv multifunctioneel gebruik; 
4. egalisering van de centrale hal en de vloer in de grote zaal;  
5. aanbrengen van gescheiden toiletvoorzieningen in de grote 

zaal;  
6. aanbrengen van een extra nooduitgang;  
7. de kantoorruimte, huidige opbaarkamer en de keuken wor-

den samengevoegd tot een eenvoudige keukenvoorziening 
met barfunctie;  

8. aanbrengen scheidingswanden rondom de Mariakapel;  
9. verbeteringen t.b.v. akoestiek.  
 
Voor de financiële middelen zoeken wij hulp via verschillende 
fondsen en subsidieregelingen zoals LEADER Achterhoek. De 

totale kosten worden geraamd op € 250.000 tot € 300.000,-. 
Een groot deel zal via zelfwerkzaamheid worden opgebracht, 
aangevuld met spaargeld en mogelijk een stukje externe finan-
ciering. Uiteraard kunnen we pas na een gedegen  
financieel plan en met toestemming van de leden starten met de 
verbouwing.  
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Uitslagen enquête 
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Enquete  
verbouwingsplannen 

We hebben op 20 mei samen 

met Silvolds Belang een  

enquête uitgezet om te kijken 

wat u als inwoner van Silvolde 

vindt van de verbouwplannen.  

 

De volgende vragen hebben  

we gesteld:  

 

1. Wat vindt u van het initiatief 

om het Mauritiusgebouw nog 

beter multifunctioneel te  

maken? 

 

2. Is er iets wat u mist in de 

verbouwplannen? 

 

3. Heeft u nog andere  

aanvullingen ten aanzien van de 

plannen? 

 

4. Welke ideeën, wensen,  

verwachtingen leven er bij u ten 

aanzien van de activiteiten die 

in het Mauritiusgebouw worden 

uitgevoerd? 

 

 
De betrokkenheid en de ideeën van de medebewoners in Silvolde  
hebben we geprobeerd onderstaand samen te vatten 
 
Conclusies:  
Het aantal schriftelijke reacties is beperkt (10) geweest. Deze  
waren overwegend positief. Zorg werd uitgesproken over de 
energiebehoefte van het gebouw. Onderzoek wordt nu gedaan 
naar de plaatsing van zonnecollectoren en reductie van het 
energieverbruik. 
 
Tijdens de inloopavonden werden de plannen enthousiast  
ontvangen en de noodzaak van de verbouwing onderschreven.  
 
De gegeven suggesties voor activiteiten zijn doorgegeven aan de 
activiteitencommissie en vormen al veel overlap. Ook werd  
aandacht gevraagd voor nieuwe leden en vrijwilligers. Tot nu toe 
heeft dat geresulteerd in enkele nieuwe deelnemers.  
 
Het bestuur heeft hieraan de conclusies verbonden dat er  
voldoende draagvlak is voor de plannen in de huidige vorm.  

Suggesties voor activiteiten: 
Exposities; grote evenementen; samenwerking met horeca;  
exclusieve zondagsmarkt; concerten oppakken; sponsoren voor 
activiteiten zoeken; babyshower; oktoberfeest.  
 
Heeft u destijds de enquête niet ingevuld, maar wilt u uw stem 
nog wel laten horen, mail dan naar: 
cooperatiemauritus@gmail.com 



Vrijwilligers gezocht 

We mogen ons gelukkig  

prijzen dat langzamerhand 

steeds meer mensen zich op 

de een of andere manier 

inzetten voor de coöperatie. 

Zo hebben we inmiddels een 

bouwcommissie, een  

commissie creatievelingen, 

personen die ons helpen bij 

het verzorgen van de  

opbaringen (zoals de  

uitvaartondernemers en  

nabestaanden ontvangen), 

een groep die de koffie en 

thee uitschenkt en een groep 

die hand– en  

spandiensten verricht.  

 

Maarrrr… 

 

We blijven op zoek naar een 

secretaris, sowieso  

bestuursleden of mensen die 

af en toe wat voor de  

coöperatie willen betekenen.  

 

Alleen samen kunnen we het 

gebouw behouden voor  

Silvolde 

WWW.COOPERATIEMAURITIUS.NL online 

Website Coöperatie Mauritius in de lucht 
 
Sinds dit voorjaar is de website www.cooperatiemauritius.nl in 
de lucht. Het was al langer een wens van het Bestuur om een 
eigen site te hebben waar we foto’s van de evenementen op 
kunnen plaatsen en ook kunnen aangeven welke  
mogelijkheden het gebouw allemaal te bieden heeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want dat zijn er nog al wat. Zo hebben we inmiddels bedrijfs-
feesten, concerten, uitvaarten en overnachtingen gehad. Veel 
mensen in Silvolde weten nog niet precies wat we allemaal te 
bieden hebben. We hebben in onze oprichtingsakte staan dat 
we een plek willen zijn met een gebouw voor ontmoeten, ver-
binden, beleven, inspireren en genieten! We willen in toekomst 
laten zien dat we dit allemaal al hebben en in de toekomst laten  
plaatsvinden in het gebouw. 
 

Met dank aan Gerben Pothoff hebben 
we de site in de lucht gekregen.  
Gerben is geen onbekende in de  
Silvoldse vrijwilligerswereld. Zo zet hij 
zich al jarenlang in voor de  
scouting in Silvolde en heeft hij van 
meerdere verenigingen in het dorp de 
website gebouwd en onderhouden. 
Gerben zal ook in de toekomst op de 
achtergrond voor ons de site  
onderhouden. Maar we zijn natuurlijk 
altijd op zoek naar mensen die een 
bijdrage aan onze site willen leveren; 
foto’s/verhalen, het maakt niet uit. 
Lijkt het jou wat? Mail dan naar  
cooperatiemauritius@gmail.com en 

onze dank is groot. Want alleen samen houden we dit prachtige 
gebouw behouden voor Silvolde. 
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FF voorstellen 
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Het bestuur stelt tijdens de ALV Marco kandidaat  

om zitting te nemen in het Bestuur in de rol van 

penningmeester.  

 

Marco is voor velen geen onbekende in de sociale 

kringen in en rond ons dorp.  

Sinds vele jaren was en is hij actief in het  

verenigingsleven van Silvolde. Onder andere was hij 

jarenlang actief  voor Sportclub Silvolde. Hij richtte 

er onder andere de website op die landelijke  

bekendheid genoot. Hij sloot als lid van verdienste 

deze periode bij de voetbalclub af. 

 

Ook was hij enkele jaren actief bij Silvolds Belang en 

mede initiatiefnemer van de buurtwhatsapp Silvolde 

en is hij op dit moment lid van de raad van toezicht 

van basisschool de Plakkenberg.  

 

Marco was 30 jaar werkzaam als relatiebeheerder op 

een vooraanstaand accountants- & belastingadvies-

kantoor in Doetinchem. Sinds 2016 moest hij om 

medische redenen zijn actieve werkzame leven bij 

het kantoor vroegtijdig beëindigen.  

Marco zal de gehele financiële administratie ter hand 

nemen gesteund waar het noodzakelijk is, door Koen 

Heuvels.  

 

Ondanks een blijvende beperking zijn we blij dat 

Marco toch bereid is gevonden zich in te spannen 

voor de Mauritius Coöperatie.  

 

 

Marco Kraan Rob van Dijk 

Rob van Dijk is eigenaar van 

VOV Consultancy in Zeddam 

en heeft ons het afgelopen 

jaar op formidabele wijze on-

dersteunt. Door het gemis van 

een secretaris heeft hij  

taken opgepakt voor ons. 

Simpelweg omdat het ons aan 

tijd hiervoor ontbrak. Zo heeft 

hij structuur in de organisatie  

aangebracht. Voerde hij de 

gesprekken met de instanties 

waar we subsidies kunnen 

krijgen. Kijkt hij naar de 

(lopende) contracten en bo-

venal is hij nauw betrokken bij 

de verbouwingsplannen.   

 

Rob van Dijk:  

Mijn leven krijgt extra glans en 

verdieping als ik met mijn  

kennis, ervaring en levenswijs-

heid anderen verder kan  

brengen in hun persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. 

Mens en organisatie daarin  

laten excelleren is mijn bron 

van inspiratie en zingeving. 
 



Creatievelingen 

Afgelopen jaar heeft een 

groep genaamd “De  

Creatievelingen” zich  

gevormd. Een groep die een 

aantal keer bij elkaar is  

gekomen en we mogen wel 

zeggen een groep die bruist 

van de creatieve ideeën om in 

de toekomst evenementen te 

organiseren in het  

Mauritiusgebouw. Afgelopen 

jaar kregen we als bestuur via 

een Zoom meeting al een 

kijkje in hun keuken. We  

kunnen nog niet te veel  

Verklappen, maar hun ideeën 

zijn super. Out of the box 

denkend, groots denkend en 

denken in kansen in plaats 

van beren op de weg. Ons 

gebouwd leent zich  

natuurlijk prima voor  

grootse evenementen  

zonder hiermee in het vaarwa-

ter te komen van huidige lo-

kale zalen.  

 

We zijn nu op de achtergrond  

bezig om te kijken of we  

komend najaar/winter al een 

van deze plannen kunnen uit-

werken en een spraakmakend 

evenement kunnen creëren in 

ons gebouw. 

 

Wij hebben er vertrouwen en 

zin in. Dus laat het maar  

gebeuren, 

 

Voor nu blijven we nog even 

vaag, maar hou de  

nieuwsberichten in de gaten. 

Camping life 

In het weekend van 4 en 5 September was het zover: de  
allereerste Meet and Greet en kleine ride out van Star-Riders  
Holland in Silvolde! (Achterhoek). Het idee was geboren enige  
weken daarvoor tussen de soep en de patatten tijdens een mooi 

weekend bij onze gastvrije  
zuiderburen. Daar stegen de 
gesprekken na de nodige  
pintjes tot grote hoogte en 
werd verteld hoe mooi je kon 
rijden in de Achterhoek en de 
rest zoals ze zeggen is dan 
snel al geschiedenis. De uitda-
ging om te laten zien hoe mooi 
de achterhoek op de  
motor is, werd uiteraard graag 
opgenomen. Om de beleving 
compleet te maken was er voor 
de die hards een speciaal aan-
bod om op de vooravond 
“camping style” te overnachten 
in het Mauritiusgebouw in  
Silvolde (met dank aan  

coöperatie Mauritius voor deze geweldige mogelijkheid en het 
demonstreren dat er veel mogelijkheden zijn voor dit gebouw).  
Een selecte groep kon zich na een gezellige avond op het terras 
van Café ’t Centrum de volgende dag scharen bij de allereerste 
overnachtenden in dit imposante gebouw. Na een eenvoudig 
maar voedzaam ontbijt was het op zondag snel voor het zingen 
de kerk uit (de mis met livestream begon om 10.00) en gingen 
we via de korte route op weg door de Achterhoek. Na een  
inzegening van de 17 motoren door de nachtburgemeester van 
Silvolde, Willem Matse, vertrok de stoet op een kronkelroute 
langs lommerrijke paden, groene weilanden en vergezichten terug 
naar Silvolde. Uiteraard hielp het weer 200% mee, dit had niet 
beter kunnen zijn. Al met al een super mooi weekend dankzij een 
groep fantastische en betrokken leden!! Iedereen bedankt!!! 
 
Bron: Facebook Star-Riders Holland (Robin ten Camp) 
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Deze brief ontvingen wij eind augustus van Zr. Liesbeth  
Bosman, bij velen van u nog wel bekend. Zuster Bosman is 
vanaf de start lid van onze prachtige coöperatie. Ze is, ondanks 
dat ze niet meer in Silvolde woont zeer begaan met Silvolde en 
met het Mauritiusgebouw. Ze schreef ons:  
 
Silvolde is tot veel in staat. Dat hebben wij ervaren, toen het  
missiethuisfront nog zeer actief was voor de missionarissen 
die op verlof kwamen. De Missie bloeit in Tanzania. Er zijn 60  
Tanzaniaanse zusters in onze internationale congregatie 
ingetreden Ze werken in parochies scholen, en ziekenhuis, een 
zuster werkt als arts. De Memisa artsen die bij ons werkten  
bezochten het ziekenhuis. Ze waren heel tevreden over de  
vooruitgang en zoals er wordt gewerkt door de Tanzaniaanse 
arts en staf ,waaronder zusters uit 2 Congregaties. Ons werk 
gaat door Wat wij tot stand brachten hebben we mede te  
danken aan veel gulle mensen uit Silvolde.  
 
Als echte Silvoldenaar ben ik trots op wat er nu in de kerk  
gebeurd. Ik ben blij te horen dat nog steeds mensen zich  
inzetten voor de hele gemeenschap.  
 
Met vriendelijke groeten Zr. Liesbeth Bosman 
 

We zijn blij met alle afgenomen ledencertificaten. Ken je nog iemand die lid wil  
worden van deze prachtige coöperatie? Wij hebben voldoende inschrijfformulieren 
digitaal  klaar liggen. Een mailtje naar cooperatiemauritius@gmail.com is voldoende. 

Incasso momentje seizoen 2021-2022 

Ingezonden brief uit Limburg 
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Toren beklimmen 

 
Toren beklimmen moeilijk? 
Nee hoor, afgelopen zomer 
zijn 13 kinderen en 2  
begeleidsters van de  
Buitenschoolse Opvang deze 
uitdaging aangegaan en  
hebben dankzij vrijwilligers 
van de Geloofsgemeenschap 
kunnen genieten van het 
mooie uitzicht over Silvolde. 
Ook deze activiteiten vinden 
plaats in ons gebouw 

 

Omstreeks 1 oktober is het weer zover: we gaan dan weer 

de jaarlijkse incasso van de ledencertificaten uitvoeren. Dit 

keer voor het seizoen 2021-2022. Gelijk aan voorgaande 

jaren incasseren we € 25,- per Ledencertificaat die u bezit 

van uw rekening. Uiteraard alleen indien u hiervoor een 

machtiging hebt afgegeven.  

Aan de personen die nog geen machtiging hebben  

afgegeven sturen we een brief met het verzoek om het geld 

over te maken. In deze brief staat dan precies het aantal 

certificaten die u bezit en het rekeningnummer waar u het 

bedrag naar mag overmaken. 


