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Vervoer 
Sinds 29 september jl. maakt mevrouw Kling gebruik van de dienst  

vervoer en boodschappen van Zorgcoöperatie Land van Herpen. 

Driemaal in de week wordt er vervoer geregeld om mevrouw Kling van 

huis naar zorgcentrum Maasland te brengen om daar gebruik te maken 

van de gezamenlijke maaltijd en haar daarna weer terug naar huis te 

brengen. Zonder vervoer zou dit niet mogelijk zijn omdat mevrouw 

Kling slecht ter been is en alleen woont. 

Dit vervoer wordt gedeeld door 3 vrijwilligers waarvan ik, Aghaat, er 

een ben. Inmiddels verheug ik me steeds op ons wekelijks contact. 

Gezellig een praatje onderweg en het is fijn als je iemand helpen kan. 

Op woensdag en vrijdag wordt dit vervoer verzorgt door vrijwilligers 

Mia en Piet. Ook mevrouw Kling is heel blij met de dienstverlening 

van de Zorgcoöperatie. Ze gaat graag naar het zorgcentrum Maasland 

omdat het eten daar lekkerder is dan de maaltijden die ze voorheen 

bezorgd kreeg en met meer mensen aan tafel is het natuurlijk gezelliger 

dan alleen.  Voor iemand die alleen woont zijn sociale contacten heel 

belangrijk. Op woensdag gaat mevr. Kling na het eten in zorgcentrum 

Maasland met vrijwilligster Mia meteen haar wekelijkse boodschappen 

doen bij de Plus.  

Wilt u ook gebruik maken van de vervoers- of boodschappendienst? 

Bel dan met Nico van Casteren: 06- 15033883. 

 

WMO 

Er gaat vanaf 1 januari veel veranderen. De gemeente gaat eerst kijken 

wat u zelf nog kunt doen, eventueel met hulp van familie en buren. Hulp 

van de gemeente is dan een aanvulling hierop. De gemeente gaat 

binnenkort iedereen informeren over de veranderingen. 

Agenda 

1 december: herstel kleding e.d. 

in Heemkamer. 13.30-16.00 uur 

4 december: kerstboom knutselen 

bij Bloesem. 13.15-15.45 uur 

18 december: reparatiewerk-

plaats, Bloesem. 13.30-15.30 uur 

5 januari: herstel kleding e.d. in 

Heemkamer. 13.30-16.00 uur 

15 januari: reparatiewerk-plaats, 

Bloesem. 13.30-15.30 uur 

17 januari: ledenvergadering 

17 januari: thema-avond: samen 

eten en discussiëren. 

2 februari: herstel kleding e.d. in 

Heemkamer. 13.30-16.00 uur 

 

Ontmoeten in de Heemkamer: 

elke maandag 13:30-16:00 uur 

elke woensdag 10:00-12:30 uur 

elke vrijdag 10:00-12:30 uur 

In Overlangel in parochiezaaltje: 

elke donderdag 13:30-16:00 uur   

 

Kring ’mantelzorg’ 

Een nieuwe kring, die we aan het 

opstarten zijn. De kring ‘mantel-

zorgondersteuning’ is er speciaal 

voor de mantelzorgers onder ons. 

Ervaren vrijwilligers zorgen voor 

kind, partner of ouder, zodat de 

mantelzorger even tijd voor 

zichzelf heeft. Dit is heel be-

langrijk, zowel om de mantelzorg 

vol te kunnen houden als om een 

eigen sociaal netwerk te 

onderhouden. De partner/ ouder/ 

kind is in goede handen. 

 

Contact 

Lid worden? Vragen? 

Algemeen: 06-44466449 

Vervoer: 06-15033883 

Klussen: 0486-414469 

secr@zorgcooperatieherpen.nl 

website: zorgcooperatieherpen.nl 
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Zorgcoöperatie ook in Overlangel 

Zaterdagochtend 4 oktober  is de Zorgcoöperatie “Land van Herpen” 

gestart met een  locatie voor de kring “Ontmoeting”  in Overlangel. 

Het parochiezaaltje van de kerk van St. Antonius Abt werd officieel 

als ontmoetingsruimte in gebruik genomen. Wethouder Jan van Loon, 

verrichtte  de openingshandeling. Hij mocht ballonnen doorprikken. In 

zijn toespraak zei wet-

houder Van Loon: ,,Het 

moet van onderuit 

komen, en liefst van 

heel dicht-bij.” Hij 

doelde daarbij op het 

feit dat de kleine 

kernen Overlangel, 

Neerloon en Keent nu 

een eigen ontmoe-

tingsruimte hebben.  

Muziekvereniging St. Hubertus bracht nog een klinkende serenade. Er 

was voor deze opening veel belangstelling uit de dorpen. Meteen op de 

eerste ontmoetingsdag, donderdag 9 oktober was het al gezellig druk 

in de ontmoetingszaal. In Overlangel is het parochiezaaltje iedere 

donderdagmiddag van half 2 tot 4 uur geopend. 

 

Gastvrouwen aan het woord 

Waarom vinden wij het zo leuk om gastvrouw/heer te zijn? 

Wij bieden iedereen de mogelijkheid om op een ongedwongen en 

vrijblijvende manier met elkaar in contact te komen. We zorgen voor 

koffie en thee en we zien dat onze gasten genieten en zich op hun 

gemak voelen. Opvallend is de betrokkenheid naar elkaar, de helpende 

hand die wordt geboden en het wederzijds begrip. 

De spontane gesprekken zijn meestal afwisselend. Gebeurtenissen van 

zowel vroeger als nu zijn regelmatig onderwerp van gesprek. 

Bovendien wordt er veel gelachen! 

Het is ook fijn dat we regelmatig nieuwe gezichten zien! We merken 

dat het voor onze gasten een vast uitje is geworden om zo even uit de 

dagelijkse omgeving te zijn. Dit geeft ons zin om hiermee door te 

gaan! En de kring kan altijd groter…  komt u ook ? 

Klussen 
 

Op een mooie zaterdagochtend 

stroopte een groep vrijwilligers de 

mouwen op en ging aan de slag om 

een tuin aan kant te maken. Het 

onderhoud was de eigenaresse 

boven het hoofd gegroeid. De 

kinderen deden wat ze konden, 

maar er was even een extra steuntje 

in de rug nodig. Dit was een 

uitzonderlijk grote klus. De meeste 

klussen zijn veel kleiner, zoals het 

ophangen van een brandmelder of 

een rolgordijntje. Maar je zult het 

zelf toch maar niet kunnen. 

Mensen zeggen niet altijd de 

kinderen of de buren tot last te 

willen zijn. Onze vrijwilligers 

komen graag helpen. Een tele-

foontje is genoeg: 0486-414469. 

 

Kring ‘Informatie’ 

Zorgcoöperatie Het Land van 

Herpen vindt het belangrijk om 

samen te werken met andere 

organisaties. Deze organisaties, 

zoals Zonnebloem, KBO en Rigom 

doen al veel goed werk. Het is niet 

nodig dat nog eens over te doen. 

We zijn dan ook heel blij dat de 

ouderenadviseurs van Rigom 

bereid zijn ons te helpen.  

In de Heemkamer en in het 

parochiezaaltje liggen informatie- 

mappen, die u kunt inkijken. Er is 

informatie te vinden op het gebied 

van wonen, zorg, welzijn en 

financiën. Wilt u liever persoonlijk 

met de ouderenadviseur spreken, 

dan kan dat. Bel het algemene 

nummer 06-44466449 en wij 

zorgen dat een ouderenadviseur 

contact met u opneemt.  

 

Kring ‘bezoek’ 

Nog een nieuwe kring. Samen met 

de Zonnebloem zorgen we voor 

mensen die behoefte hebben aan 

gezelschap, maar moeilijk de deur 

uit kunnen. Samen foto’s kijken, 

een praatje of een spelletje, het kan 

allemaal. Een welkome onder-

breking van de dag. Zou u graag 

bezoek krijgen? Of wilt u helpen 

door bij iemand op bezoek te gaan? 

Bel 06-44466449 

 

 


