zorgcoöperatie het land van herpen
Maak kennis met onze nieuwe
bestuursleden.

Agenda

Ontmoeten in de Huiskamer:
maandag 13:30 - 16:00 uur
dinsdag 10:00 - 12:30 uur
woensdag 10:00 - 12:30 uur
donderdag 10:00 - 12:30 uur
vrijdag 10:00 - 12:30 uur
eerste zondag van de maand :
10.30 - 12.30 uur
Taal voor het Leven :
Dinsdag: 13.30 - 15.00 uur
Donderdag: 19.00 - 21.00 uur
De correspondenten:
Dorie van Boxtel, 06 24634899
Conny van Dijk, 06 53898115
Ank Schamp, 06 19815229
Ontwerp: Mar�jn Megens
Druk: Harry Megens

Contact

Lid worden? Vragen?

06 - 44466449
info@zorgcoopera�eherpen.nl
zorgcoopera�eherpen.nl

In de Algemene Leden Vergadering van zaterdag 23 februari
2019 zijn door het huidige bestuur drie nieuwe bestuursleden
aan de vergadering voorgesteld. Na en kleine toelich�ng en een
voorstel ronde zijn alle drie de nieuwe bestuursleden door de
vergadering aanvaard en dus toegetreden, waardoor de zorgcoopera�e nu weer beschikt over een voltallig bestuur met een
mooie verscheidenheid aan krachten, ervaringen en inzichten.
Wij stellen U in deze nieuwsbrief voor aan de drie bestuursleden:
Mary-Lou Kracht-Moed en Karin de Veer –Bartens en Thea Van
Leeuwen- Spanjers.

Mary-lou Kracht-Moed
Woont sinds 4 jaar in Herpen
met haar man en 4 honden
en 4 ka�en. De kinderen
wonen niet meer thuis.
Zij woonde in Nieuwegein
waar zij nog steeds haar
Prak�jk in gewichtsbeheersing hee�. In Nieuwegein
hee� zij verschillende vrijwilligersfunc�es gehad, de
meest recente was secretaris
bij het bestuur van Wet Werk
en Bijstand in Nieuwegein en
zij hee� tevens aan de wieg
gestaan van het project
Thuiswerk van dezelfde
gemeente.
Nadat zij in Herpen kwam wonen, is zij op zoek gegaan naar
vrijwilligerswerk en kwam in contact met Mayke Bakker en is zij
een �jdje gastvrouw geworden in de huiskamer, om uiteindelijk
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gevraagd te worden voor een plaatsje in het bestuur van de Zorgcoöpera�e. Daar hee� zij mee
ingestemd en is nog zoekende wat haar rol zou kunnen zijn binnen het bestuur. Zij is wel alvast
begonnen met het beheer van de
website en de Facebook pagina:

facebook.com/hetlandvanherpen
Naast haar werk in Nieuwegein is zij
in Herpen vanuit huis ook gestart als
gewichtsconsulent en ontspanningsmassage therapeut. Haar hobby’s
zijn hun honden en ka�en, schilderen en tuinieren. Zij is ook vrijwilliger voor een Nederlandse S�ch�ng Sphoek. Deze s�ch�ng
bemiddelt in honden vanuit een asiel in Spanje. Ook daarvoor verzorgt zij de Facebook pagina en
zoekt ze mee naar geschikte gezinnen voor de honden. Mary-lou is een druk ‘baasje’ en doet alles
met veel plezier.

Karin de Veer
Karin de Veer is geboren en getogen in Overlangel.
Ouders : Henk Barten en Nelly Barten-Van Dijk en is getrouwd met Willie de Veer. Ze hee� 2 kinderen en woont al 27
jaar in Herpen aan de Buitenstraat.
Beroep: administra�ef medewerkster
Karin is vanaf de oprich�ng van de Dorpsraad Herpen-Overlangel, 8 jaar ac�ef geweest in het bestuur. Zij vond dit een
he�ige periode, waarin ze zelf ook veel geleerd hee�.
Verder is ze oudervertegenwoordiger geweest bij de crèche
en de school. Hee� meegeholpen met Communie- en Vormselwerk, excursies begeleiden e.d. Ze is ook al 23 jaar ac�ef
als bestuurslid van de Buurtvereniging De Molenhoek.
Hobby’s : bij haar staat de familie op nr. 1. Daarnaast gaat
ze graag mountainbiken met haar man Willie. Ze hee�
jarenlang enthousiast getennist, maar moest daar helaas
mee stoppen. Verder staat wandelen hoog op haar lijstje en
last but not least, kletsen met vriendinnen in het “echt”,
zoals ze zelf zegt.
Waarom ze nu in het bestuur van de Zorgcoopera�e gaat? Ze vindt het belangrijk dat mensen
sociale contacten blijven houden. Zelf is ze een echt dorpsmens en ze vindt het belangrijk om
energie te steken in het voorkómen dat mensen vereenzamen. Ze hee� nu weer wat meer �jd
over om iets in die rich�ng te gaan ondernemen.

zorgcoöperatie het land van herpen

Thea van Leeuwen – Spanjers
Thea van Leeuwen – Spanjers, nieuw bestuurslid,is geboren in Herpen in 1965. Haar ouders waren
Antoon Spanjers ( Peterhanneszoon) en Marietje van Zuijlen. Thea is getrouwd met Tom van
Leeuwen en samen hebben ze twee kinderen, Wouter (27) en Iris (25).
Thea is van beroep Teammanager Zorg en
Welzijn en tegenwoordig zelfstandig ondernemer en eigenaar van het Gastenverblijf het
Voorhuis.
Zij is ac�ef als bestuurslid van Maashorst
Ondernemers; Maashorst Events (voorzi�er
werkgroep Maashorst op díe Fiets); bestuurslid
Mountainbikeclub Cycle Schik Herpen en nu
dus ook bestuurslid Zorg-coöpera�e Herpen.
Haar hobby’s zijn: Tuinieren, Mountainbiken ,
Filmliga, Zingen bij Mix of Music en Fotograﬁe
vooral gericht op natuur. Na heel veel reizen in
het buitenland, mede door de func�e van Tom
bij de Koninklijke Marine, waar Thea en haar
gezin erg van hebben genoten, zijn ze weer
gaan wonen in het ouderlijk huis van Thea op
de Erfdijk.
Waarom heb je de bestuursfunc�e aanvaard
en wat is je rol hierin of je kerntaak? “Het is
belangrijk om samen met de gemeenschap om
je heen te kijken naar de lee�aarheid nu en in
de toekomst. Door mijn ervaringen in o.a. diverse func�es in de zorg, reizen, wonen in het buitenland, recrea�e en toerisme, wil ik graag meedenken en mede rich�ng geven aan het beleid van de
zorgcoöpera�e. Ik maak op een natuurlijke wijze verbinding met mensen en ga graag het gesprek
aan om te blijven kijken naar ontwikkelingen in onze omgeving. De lee�aarheid zo op�maal
mogelijk maken en behouden is iets wat mij aan het hart gaat. Samen met mijn nieuwe collega
bestuursleden heb ik er het volste vertrouwen in dat we zullen gaan werken aan onze rollen,
doelstellingen en taken, waarbij ieders kwaliteiten in overleg op de juiste wijze zullen worden
ingezet.”

Nieuw! Onze leden gaan dineren in de
Huiskamer!
Eén keer per maand op vrijdagavond, kunt u, tegen een vergoeding,
aanschuiven voor een volledig verzorgde maal�jd in de gezellige
ambiance van onze Huiskamer. We gaan dit doen in de maanden
april, mei en juni. Bij voldoende belangstelling zal het diner na de
zomer elke maand op het programma komen te staan. Binnenkort volgt
uitgebreide informa�e aan de leden van de zorgcoöpera�e en hoe zij
zich kunnen opgeven.
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De Algemene Ledenvergadering: een succesverhaal en
nieuwe ini�a�even.
Op zaterdagmiddag 23 februari opent de voorzi�er met het goede nieuws: het gaat goed met de
zorgcoopera�e! Omdat het aantal aanwezige leden op de ALV groot is, wijken we uit naar ’t klein
Slotje. De leden zijn aandach�g en kri�sch. Halverwege worden we verrast door Syrische snacks
gemaakt door Nadia Reshi uit de Schoolstraat in Herpen. Heerlijk en apart.
Ook dit jaar is het aantal bezoekers van de huiskamer fors gestegen en hebben meer dan 4000
bezoekers het jaar door elkaar ontmoet bij een kop thee of koﬃe. Het ledenaantal is het afgelopen
jaar toegenomen van 295 tot 312, onder ander door een succesvolle GOW-markt die in april 2018 in
’t Slotje georganiseerd werd en 120 bezoekers trok. We kijken terug op veel bezoekers in de
Huiskamer, mooi toneel in het Slotje i.s.m. Bond KBO en Vrouwen van NU, veel interessante ﬁlms
over belangrijke thema’s en presenta�es van jonge Herpenaren. De zorgcoöpera�e hee� in 2018
veel nieuwe spullen aangescha�, waaronder een TV, laptop, blu-ray speler, nieuwe kleurrijke koﬃekopjes en er is een facebook pagina geopend. Investeringen die voor een belangrijk deel door sponsoring konden worden geﬁnancierd. Op de in 2018 begonnen thema-avonden wordt de TV, de
Laptop en het internet heel func�oneel gebruikt: lezingen, presenta�es en ﬁlms kunnen zo gemakkelijk en in hoge kwaliteit getoond worden. Dat versterkt de gemeenschap die wij willen zijn.
De penningmeester beves�gt het stabiele ﬁnanciële beleid en presenteert en robuuste begro�ng
voor 2019. In het najaar is onderzocht of we na vijf jaar zorgcoopera�e (14 april 2014) nog steeds op
de goede weg zijn. Die evalua�e hee� ervoor gezorgd dat we met een aantal zaken gewoon doorgaan.
De kernpunten van de zorgcoopera�e
blijven (zie de foto): de Huiskamer, het
handwerken, de thema- avonden,
klussen uitvoeren, voor vervoer zorgen
en leden bezoeken. We blijven dat
doen en verbeteren. Het zeer interessante project ‘taal voor het leven’ op
dinsdag en donderdag en het onderhoud en de vernieuwing van de buitenbanken in ons gebied behoudt ook
onze aandacht en inzet. We gaan iets
meer aandacht besteden aan het
verbinden van de leden één op één,
-omdat we al veel groepsac�viteiten
organiseren-; aan het werven van
leden en vrijwilligers – onze ﬁnanciële
basis- en aan het helpen bij boodschappen. We gaan experimenteren met en onderzoeken: het organiseren van een maandelijks diner
(zie elders in deze nieuwsbrief) en het samenwerken met andere organisa�es van zorg en welzijn.
Wat we niet gaan doen is een alterna�ef bieden voor professionele medische zorg. De bijdrage van
de zorgcoöpera�e zal aanvullend zijn. Het komend jaar gaan we dat met behulp van de nieuwe
bestuursleden zorgvuldig omschrijven. We gaan ook geen huizen bouwen en geen zorginstelling
oprichten zoals aanvankelijk in de oprich�ngsakte van de vereniging beschreven stond.
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Het was ﬁjn te horen dat de voltallige ledenvergadering deze evalua�e
beves�gde. Om die reden zal de zorgcoöpera�e het komend jaar op zoek
gaan naar een andere naam die de lading van wat we doen beter dekt.
Nie�emin blijven de vijf aandachtsgebieden: gemeenschap, verbinden,
ontmoeten, hulp en zorg, rich�ng geven aan al onze ac�viteiten.
Ten slo�e. We hebben de leden in de pauze gevraagd OF en HOE wij
aandacht kunnen besteden aan het eerste lustrum van de zorgcoöpera�e. In groepen is met elkaar gesproken en zijn een aantal
ideeën op papier gezet. Het bestuur buigt zich hierover. En ja, we gaan
er op gepaste wijze duidelijk aandacht aan besteden. U hoort er
binnenkort meer van. Op naar een volgend lustrum.

Herpen 1960 het jaar rond.
Cas Mooijman opent de ﬁlmavond en is verheugd over de grote opkomst. Er is inderdaad veel
belangstelling voor de aangekondigde oude ﬁlms van Herpen. Het is weer een echte ontmoe�ngsavond. Walter van Brakel hee� een aantal super 8 ﬁlms verzameld met het thema “de cultuur van
Herpen, het jaar rond”
Naast Walter zijn Jan van Berkel en Tiny van Dijk uitgenodigd. Jan wordt voorgesteld als (amateur)
archeoloog, geoloog, ecoloog en sterrenkundige. Hij weet veel over mensen en dingen uit Herpen.
Zijn ouders hadden een boerderij aan de Broekstraat. Tiny, zoon van de kolenboer, is erkend kunstenaar en hee� al veel exposi�es op zijn naam staan. Walter zelf is vogelaar en zoon van een
klompenmaker.
De ﬁlm toont veel beelden van div.
processies en het oude zwembad.
Walter had meer herkenning
verwacht door de bezoekers.
Misschien dat het de volgende
keer wat minder snel moet gaan.
Hij vindt dat de mensen in 1960
enorm braaf waren en erg ac�ef.
Jan vertelt diverse anekdotes over
het gemeentehuis en het zwembad in de wetering bij café de Brug
en Tiny vooral over de kerk en de
kapel op de Koolwijk. Op een
gegeven moment is iedereen aan
het meezingen met het lied: “aan
u o koning der eeuwen”. De sfeer
is uitstekend. Cas sluit de avond af
met de constatering dat het
mo�o: “door u en voor u” vandaag
goed gelukt is.
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De onderste steen boven
Op 23 januari sprak Meike van Roosmalen over haar werk als onderzoeksjournaliste. Geboren in
Herpen, dochter van Henriet en Peter van Roosmalen aan de Kloosterstraat, grootouders waren o.a.
Piet en Anneke van Roosmalen- Van der Bolt. Meike is 29 jaar en woont met haar man in Haps. Ze is
Nederlands gaan studeren in Nijmegen. Tijdens haar stage bij Radar ontdekte Meike dat onderzoeksjournalis�ek haar aansprak en hee� in Amsterdam daarvoor haar Master gehaald.
Ze hee� ook een stage gedaan bij RTL-Nieuws op de onderzoeksredac�e. Daarna is ze in dienst
gekomen bij Argos VPRO radio waar ze nu nog werkzaam is. Binnenkort stapt zo over naar
RTL-Nieuws onderzoeksredac�e. Zij werkt graag met collega’s
samen en liever niet alleen als freelancer. Ze reist dagelijks
naar Hilversum.
De voorzi�er Jan Pouwels, legt uit dat het doel van Thema-avonden ook gericht is op het bij elkaar te brengen van
verschillende genera�es. In dit geval is het zeker gelukt, want
er zijn vriendinnen, kennissen en familie van Meike meegekomen. Verder vermeldt Jan dat onderzoeksjournalis�ek heel
veel geld kost en er mogelijkheden zijn om dit werk te sponsoren. Het is druk in de Huiskamer. Bijna
40 geïnteresseerde leden zijn op dit bijzonder verhaal afgekomen.
Meike hee� een duidelijke presenta�e gemaakt, afgewisseld met ﬁlmbeelden uit TV programma’s.
Onderzoeksjournalis�ek moet kri�scher en diepgravender zijn dan gewoon nieuws. De onderste
steen moet bovenkomen en het moet nieuwsmakend zijn. Het kan een verhaal zijn dat nog niet of
nog niet genoeg naar buiten is gekomen. Ook het controleren van de macht is een belangrijk mo�ef
voor onderzoekjournalis�ek. Voert de overheid haar taken wel goed genoeg uit? Bekende onderzoeksprogramma’s zijn Argos, Zembla, Nieuwsuur, Follow de Money, RTL Nieuws en dagbladen zoals
NRC en de Groene Amsterdammer.
Hierna gee� Meike een drietal voorbeelden van zeer bekend geworden
onderzoeksjournalis�ek: het Watergate, dat in 1974 leidde tot het a�reden van Nixon; het Zemblaprogramma over de Q-koorts voor Herpen
heel bekend en haar eigen onderzoek
bij Argos over Seksmisbruik in de
sport, dat op radio is uitgezonden en
veel aandacht hee� gekregen. Het
voornaamste doel was om aan de
hand van een voorbeeld te laten zien
wat er steeds mis kan gaan. Het ging
hier om een jeugdtrainer, die 40 jaar
kinderen misbruikte bij verschillende
sport-verenigingen, zelfs nadat hij al
eens veroordeeld was vanwege
misbruik.
Leeftijdgenoten: Inge, Nana, Susan en Meike van Roosmalen.

zorgcoöperatie het land van herpen

Hierna beantwoordt Meike nog een aantal vragen uit het publiek, o.a. over interna�onale samenwerking. Zij wijst er wel op dat onderzoeksjournalis�ek geen speciﬁeke misdaadjournalis�ek is. Er
kunnen wel in de nazorg rechtszaken uit voorkomen, indien slachtoﬀers aangi�e gaan doen. Hele
goede onderzoekers zijn bv Bas Haan, Huib Modderkolk, Milena Holdert .
Voor geïnteresseerden raadt ze het programma “Luis in de Pels” van Argos aan op internet. Na een
groot applaus en een boeket bloemen wordt de avond na nog wat napraten afgesloten.

Kleuters vieren Kerst in de Huiskamer.
De kleuters van Basisschool 't Schrijverke
o.l.v. juﬀr. Nelly Althuizen, voerden op 13
december 2018 een klein toneelstukje op
over kerstmis voor de bezoekers van de
Huiskamer.
De kinderen waren verkleed en speelden
en zongen het Kerstverhaal. ‘Er is een
kindeke geboren op aard’. En iedereen
zong mee. De herders kwamen bij de stal
en ook de drie koningen met geschenken.
Die gaven ze aan Maria en Jozef voor het
kindje.
De mensen die in de Huiskamer waren
gekomen om naar de kinderen te
luisteren, kregen een zelfgemaakte kerstster mee. De kinderen kregen nog limonade en een koekje en gingen voldaan van hun optreden
weer naar school. Het was een klein succes en voor herhaling vatbaar.

Een goed begin in het
nieuwe jaar.
Op 5 januari puilde de Huiskamer uit
met leden die op de koﬃe en oliebollen
a�wamen. Goede Wensen en Veel
Geluk voor 2019 werden uitgedeeld aan
elkaar en de oliebollen dit jaar door
Gerda van de Linden gebakken vonden
gre�g a�rek.
Dank Gerda. En aan alle leden die er niet
bij konden zijn: de allerbeste wensen en
veel geluk in 2019.
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