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NIEUWS
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
donderdag 13.30-16.00 uur
vrijdag 10:00-12:30 uur
eerste zondag 10.30-12.30
uur

Eerste thema-bijeenkomst nieuwe stijl
Het Slotje bruist van de activiteiten op deze mooie woensdagavond 16
mei. De Brassband repeteert, het grote koor zingt uit volle borst in de
Soos, in de grote zaal wordt gekiend en in de Huiskamer is 'n 40-tal
mensen bij elkaar voor de eerste Thema-avond.
Het is een bijzondere avond, want de Herpse Burgemeester, Cindy
Kuijpers, komt de officiële onthulling verrichten van de nieuwe video- en
audioapparatuur. Dankzij Ruud Hoeks en Cees de Jonge van het
klussenteam is ook de installatie van de apparatuur gelukt.

Taal voor het Leven:
Dinsdag: 13.30-15.00 uur
Donderdag: 19.00-21.00 uur

Correspondent zorgcoöperatie:
Dorie van Boxtel, 06 24634899
Conny van Dijk, 06 53898115
Ank Schamp, 06 19815229

Contact
Lid worden? Vragen?
 06-44466449
 info@zorgcooperatieherpen.nl
 zorgcooperatie
herpen.nl

Nu kan de Huiskamer nog vaker gebruikt worden voor
avondbijeenkomsten over een specifiek onderwerp: actueel, amusant of
informatief. Serieus of luchtig. Het motto is: "Door u voor u".
De apparatuur wordt meteen in gebruik genomen: het afscheid van het
oude Herpina-veld, onthulling van het kunstwerk De Zwaan voor
Herpinia, de herinrichting van het Ruttenwiel aan de Erfdijk (wat een
berg afval kwam er te voorschijn), de huldiging van de 3 mensen die in
2014 een Koninklijke onderscheiding kregen, diverse films over carnaval
en pronkzitting.
Bij de oude foto's krijgen we weer hulp van Walter van Brakel, die veel
mensen kan aanwijzen. Ook komen er uit het publiek allerlei bijnamen
naar voren. Kortom een feest van herkenning.
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Nadat iedereen voorzien is van koffie/thee en een appelflap, vertelt voorzitter Jan Pouwels
hoe de volgende thema-avonden gaan verlopen. Deze zullen
georganiseerd worden door de groep ’ontmoeten’ met hulp van de
leden. Het is een uitbreiding van activiteiten van de dag naar de
vroege avond, zodat ook mensen kunnen komen die overdag geen
tijd hebben. Het wordt een gevarieerd aanbod, interessant voor
iedereen. Desgewenst zullen deskundigen uitgenodigd worden.
Ook kinderen van leden krijgen hierin een rol.
Per kwartaal wordt een programma vastgesteld en dit wordt via affiches, Facebook en op de website van
Zorgcooperatie Het Land van Herpen onder de aandacht gebracht. Alle leden hebben vrij toegang, ze mogen
ook introducés meebrengen tegen een kleine vergoeding, maar leden gaan altijd vóór.
Na nog een drankje en knabbeltje wordt de bijeenkomst kort na negen uur beëindigd.

Een toekomstbestendige zorgcoöperatie
In twee bijeenkomsten zullen de leden dit jaar worden uitgenodigd mee te denken over het aan te passen
beleid en de richting van de zorgcoöperatie. Het resultaat hiervan zal op de jaarvergadering van februari
2019 besproken worden.
Tijdens de jaarvergadering in februari 2018 nam de voorzitter een voorschot op de nieuw te formuleren
doelstellingen van de zorgcoöperatie. Hij noemde o.a. het belang van delen van kennis en spullen met elkaar
in de gemeenschap en dat de individuele persoon daar ook van kan profiteren; ook werd uitgelegd dat
gelukkig-zijn zeker belangrijk is, maar wereldwijd blijkt dat zingeving in het leven nog belangrijker is. En dan
komen altijd andere mensen en dieren in beeld met wie je samenleeft.
“Gelukkig is gemak, ons goed voelen met weinig stress en zorgen, we
hebben een goede lichamelijke gezondheid en voldoende geld om alles te
kopen wat we nodig hebben. We nemen daarbij meer dan dat we geven.”
“Zinvol leven daarentegen wordt juist gekoppeld aan geven. We zoeken
verbindingen en willen bijdragen aan iets wat ons – individuele leventjeoverstijgt!”

Tenslotte werd ook aandacht geschonken aan onze fysieke leefomgeving. Fijnstof in onze directe omgeving
-denk aan de zeer drukke A50 ten Noordwesten en de zeer intensieve veehouderij ten Zuiden van ons dorpis momenteel het grootste gezondheidsprobleem en wellicht iets waar we in de zorgcoöperatie ook aan
kunnen werken, bijvoorbeeld samen met de dorpsraad.
“De herkomst van fijnstof is heel verschillend. De hoogste concentraties fijnstof in Nederland vinden we in
de Randstad en in Noord-Brabant. Dit zijn dichtbevolkte regio's met de luchthaven Schiphol, veel zware
industrie en intensieve veehouderijen. Hier vinden we ook hoge concentraties van deeltjes roet, het
ultrafijnstof”.
De leden zullen worden uitgenodigd via de e-mail; en zij die niet over e-mail beschikken via een brief in hun
brievenbus.
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Groep Communicatie ‘het vertellen van ons verhaal’
De dingen doen en goed doen is belangrijk, ook voor de zorgcoöperatie. Het is ook
belangrijk om ons verhaal goed te vertellen en zichtbaar te maken voor leden én de
buitenwacht. Om die reden is een oproep gedaan voor het vormen van een
communicatiegroep binnen de zorgcoöperatie. En met succes! Het komend jaar
wordt gewerkt aan het versterken van de nieuwsbrief, de website, de mailvoorziening en de relatie met de publieke media (kranten en Omroep Walraven).
Als correspondenten of journalisten hebben zich gemeld Dorie van Boxtel, Conny
van Dijk en Ank Schamp. Welkom aan deze leden! Heeft U iets te melden of een
idee vraag hen en zij nemen contact met U op. Linda Roozen blijft de Nieuwsbrief
redigeren en samenstellen. Martijn Megens optimaliseert de website en
onderzoekt ook het gebruik van een eigen facebook-pagina. Ook bekijkt hij welke
verantwoordelijkheid de zorgcoöperatie heeft voor het gebruik van beelden en
gegevens van de leden door de toenemende zorg over privacy. Jan Pouwels
coördineert voorlopig deze groep.

Bankenonderhoud in Herpen, Koolwijk en Overlangel
Het heeft enige tijd geduurd, maar de zorgcooperatie heeft het onderhoud van de banken in ons gebied
overgenomen van de Dorpsraad. Woensdag 16 mei is onder leiding van onze nieuwe coördinator ‘Tuin en
Groen’ Piet Verhoeven begonnen aan de eerste
schoonmaak: grasmaaien om de banken, opruimen
rotzooi en schoonmaken van de banken. Tegelijkertijd
wordt steeds de kwaliteit van de banken
geïnspecteerd.
Als U onrechtmatigheden of vandalisme ziet of mee
wilt helpen, bel Piet: 06 26 75 15 09
De mannen zijn er in geslaagd om op één dag alle 23
banken te inspecteren en weer netjes achter te laten
voor bezoekers. Chapeau!
Op de foto ziet U Piet Verhoeven en Tiny Albers. ’s
Middags is Peter van de Hoogen bijgesprongen.

Nieuwe leden
De afgelopen maanden hebben we meer dan 20 nieuwe leden mogen begroeten, zeker ook gestimuleerd
door de succesvolle GOW dag in ‘t Slotje op 11 maart. Ze hebben allemaal een welkomstbrief ontvangen en
vormen deel van een groeiend ledenbestand. We hopen dat de nieuwe leden allereerst de weg naar de
Huiskamer vinden en dat de nieuwe activiteit van de Thema-avonden ook een gunstig effect zal hebben op
het ledenaantal.
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Hoog bezoek van een CDA-delegatie uit Den Haag….
“Wat kan ik als blinde man nou betekenen voor de zorgcoöperatie?” “Kunt
U koffie drinken?” “Ja!” ”Dan weet ik nog wel iemand die erop zit te
wachten dat U eens langs komt.“
Dit en vele andere kleine voorbeelden ontsnapten aan de mond van
voormalig wethouder van Oss, René Peters die nu als lid van de 2e kamer
met een delegatie van 8 personen onze zorgcoöperatie bezocht op vrijdag
18 mei.
Peters is zelf een drijvende kracht geweest achter het ontstaan van de
zorgcoöperaties in de gemeente Oss en hij vond het belangrijk om de leden
van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA eens te laten zien hoe goed een zorgcoöperatie kan
functioneren. Natuurlijk waren wij wat beduusd en ook aangenaam verrast dat wij werden uitgekozen om
eens te vertelen wat we doen en waarom dat eigenlijk goed werkt.
Aan de hand van een stukje historie bespreken
we de oprichting in tijden van bezuinigingen
en angst voor teloorgang van de zorg. Daarna
bespreken en benoemen we de vijf
kernpunten van het beleid van de
zorgcoöperatie het Land van Herpen. We
lopen alles door: wat we doen, waarom en
hoe en wat we zojuist hebben aangezet: de
thema-avonden. Wat dat laatste betreft vielen
ze met hun ‘kont in de boter’ en
konden we de aanwinst van TV & Smart Media
laten zien!

Belangrijk voor politici is natuurlijk de bestuurlijke verankering. Er is gesproken over de relatie tussen de
gemeente en de zorgcooperatie omdat de gemeenten in het land bezig zijn na te denken over hoe zij zich
moeten verhouden tot die zorgcoöperaties. Eerder hebben wij in gesprekken met wijkcoördinatoren en de
wethouder Annemarie van de Ven in Oss al gesproken over vormen van samenwerking, ondersteuning en
het versterken van relaties tussen gemeente en zorgcoöperatie om ons werk soepel en goed te laten
verlopen. Inmiddels is ook de gemeente Oss, -die hierin zeker niet achterloopt!- bezig een duidelijker beleid
hieromtrent te ontwikkelen.
Zeer tevreden liepen de CDA-beleidsvormers de deur uit en wij sloten diezelfde deur met een nog grotere
tevredenheid. Trots ook omdat we konden laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn, dankzij de
deelname en inzet van veel vrijwilligers.

