
Zorgcoöperatie het land van Herpen

Woordje van de voorzi�er:

“Coöpera�ef samenwerken”
De coöpera�e” Het land van Herpen” kan trots zijn op de bereik-
te resultaten in het afgelopen jaar.

We gaan natuurlijk door met het zeer succesvolle programma 
van thema-avonden, gezamenlijke maal�jden en handwerkmid-
dagen. Ook het programma Taal voor het Leven op de dinsdag en 
donderdag wordt voortgezet. En staan we uiteraard open voor 
nieuwe ini�a�even.

Onze uitgangspunten voor nieuwe ini�a�even zijn: voldoende 
draagvlak, eigenaarschap bij de leden, kleinschalig en goede 
communica�e. 

In het jaar 2020 zullen we de contacten met de gemeente en de 
welzijnsorganisa�es proberen aan 
te trekken. We hebben steun en 
exper�se nodig als we onze 
programma’s willen versterken en 
uitbreiden. Vooral het idee om 
meer te betekenen voor alleen-
staanden en mensen die zich 
eenzaam voelen is een grote 
uitdaging. We gaan in januari met 
de wethouder Thijs van Kessel om 
de tafel om onze wensen nog-
maals kenbaar te maken. Gelukkig 
is onze Dorpsraad goed op de 
hoogte waar we allemaal mee 
bezig zijn en ondersteunt op 
financiële wijze onze ini�a�even. 
Dank daarvoor.

We gaan volgend jaar weer voor een uitdagend programma van 
“Coöpera�ef Samenwerken”. Voor en door de bewoners van 
Keent, Neerloon, Koolwijk, Overlangel en Herpen. 

Theo de Hosson 

 

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

Agenda

06 - 44466449

info@zorgcoopera�eherpen.nl

zorgcoopera�eherpen.nl

Contact
Lid worden? Vragen? 
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Terugblik op de thema avonden in de huiskamer

Maart:
Een wereldreis. Het zuidelijk halfrond.
Reizen door Oceanië, Azië en Afrika met Henk en 
Jeane�e Gijsbers
Henk en Jeane�e nemen het publiek mee in deze 
bijzondere reis via storytelling, foto`s en video.

April:
Nieuwe Verkeersregels, oh jee?
Opfriscursus verkeersregels door Willy van Summeren
Een interac�eve avond, waar je met je telefoon kon mee doen aan drie ronden meerkeuze vragen.
Er slaagt niemand! Och jee! De discussie komt onder de vele belangstellenden goed op gang, wat 
volgens Willy de beste leermethode is.

Mei:
Een beetje een onsmakelijk verhaal.
Kim Gijsbers (MLD arts) vertelt over darmkanker en het belang van het bevolkingsonderzoek. Een 
zeer leerzame avond.

September:
In samenwerking met s�ch�ng Herpen in Woord in Beeld is er een interac�eve avond opgezet, 
waarbij Herpenaren vertellen over hun belevenissen �jdens de tweede wereldoorlog in ons 
gebied. De avond wordt ondersteund met beelden van eerder opgenomen interviews van mensen 
uit Overlangel en Herpen. 

Oktober:
Filmavond: De film As it is in Heaven 
wordt nader toegelicht door musicus en 
dirigent Gerard Bierman. Bijzonder en 
leuk om door de ogen van een dirigent 
naar deze film te kijken.

Wijnproeverij: Sommelier Bjorn van 
Aalst verteld honderduit over de wereld 
van wijn en serveert er heerlijke hapjes 
bij, die de wijn beter tot hun recht laat 
komen. Een heerlijk sfeervolle avond 
met verrassende proeverijen.

November:
Mond- en voetverzorging door mondhygiëniste Roja Karima en voetreflexmassage door Jolanda 
van Asseldonk.

Een interessante avond over mondhygiëne. Roja begint haar lezing met de woorden: “De mond is 
de spiegel van de gezondheid”. Zij benadrukt het belang van een goede samenwerking met huis- 
en tandartsen waardoor preven�ef veel ziektes kunnen worden voorkomen.
Jolanda van Asseldonk vertelt over de func�e van voetzone reflexie en dat veel medische klachten 
kunnen worden verholpen of voorkomen door bijvoorbeeld voetreflex massage.
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Heel Herpen Bakt.
De oproep om taarten te bakken, als onderdeel van de fes�viteiten rond het vij�arig bestaan van de 
Zorgcoöpera�e het Land van Herpen, leidde niet tot een hausse. Maar gezellig en crea�ef was het 
wel. Zowel op de eerste zondagochtend 
van oktober als de eerste zondagocht-
end van november kwam er taart op 
tafel in de Huiskamer. In oktober konden 
de gasten twee verschillende taarten 
proeven en in november werden er drie 
taarten verdeeld onder de ruim der�g 
aanwezigen. Geen grote punten taart, 
maar kleine partjes taart. Die moesten 
meteen worden beoordeeld door er een 
punt voor te geven tussen 1 en 10. Een 
jury bestaande uit Jeanine van der Wijst 
van Jeanine Cuisine uit Neerloon en 
onze Herpense bakker Marcel Sanders, 
beoordeelden de taarten op diverse 
onderdelen, van smaak tot presenta�e.

De eerste taart was gebakken door Gerda van der Linden uit Overlangel. Met kweeperen uit de eigen 
tuin maakte zij een heerlijke kweeperentaart. Veel gasten kenden de smaak ervan nog niet. Maar de 
reac�es waren posi�ef.

Dat was ook het geval bij taart twee: een frui�ge Monchou taart, gemaakt door de 11-jarige tweeling 
Kaat en Bo van der Linden, uiteraard daartoe ges�muleerd door oma Gerda. Maar wel zelf gemaakt! 
Om beurten mochten ze vertellen hoe deze taart was gemaakt. Bijzonder was dat ook hier de ingre-
diënten, bramen en abrikozen, uit hun 
eigen tuin a�oms�g waren. Ook deze 
taart vond gre�g a�rek. 

De derde taart was een heel grote 
chocoladetaart. Een groepje dames die 
zich OLC noemt, hadden deze vierkante 
taart voorzien van een groot hoefijzer 
met daarop een aantal logo’s van Herp-
ense verenigingen waaronder natuurlijk 
dat van de Zorgcoöpera�e. Een van de 
dames, Ger van de Brand lich�e een �p 
van de sluier op en daarna was het dus 
weer smullen en punten geven. Al met al 
een heel gezellige smaakvolle bijeen-
komst.

Bert van der Linden
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Viering 5-jarig bestaan van Zorg coöpera�e Land van 
Herpen

Op zondagmiddag 24 
november werd dit jubile-
um gevierd met alle leden 
in ’t Slotje. 

Al vroeg stroomt de zaal vol 
met enthousiaste leden die 
een gezellige middag 
tegemoet zien.

In een enquête hadden de 
leden aangegeven, dat ze 
dit jubileum het liefst 
wilden vieren met koffie en 
gebak, hapje en drankje en 
verder gewoon met elkaar 
buurten. 

Dus werd begonnen met koffie of thee met een flink stuk taart van de winnende deelnemers van 
“Heel Herpen bakt taart” te weten Haico van Brakel en Jochem de Kleijn. Zij hebben samen met 
bakker Marcel Sanders 12 taarten gebakken van elk 14 stuks. Alle ingrediënten zijn door Bakker 
Sanders gesponsord. Hiervoor was een applaus op z’n plaats. De uitslag en puntenwaardering van 
de taartenwedstrijd worden verderop apart vermeld.

Het bestuur had er iets bijzonders op bedacht: Marjan 
Castenmiller droeg een wandelende taartentafeljurk, 
waarmee zij langs alle tafels ging. Heel bijzonder. Deze 
jurk was gemaakt door Joke van Bergen. Zij kreeg hier-
voor als dank door het bestuur een prach�g boeket 
aangeboden. Joke vermeldde wel, dat zij deze jurk 
zonder de hulp van Jo Megens niet had kunnen maken. 
Jo had een hele stellage gelast voor onder de jurk. 
Voor amusement tussen de bedrijven door was er een 
verhalenvertelster en een accordeonist. Bestuursleden, 
leden van de werkgroepen en aanhang hielpen mee in 
de bediening.
Interim-voorzi�er Theo de Hosson, tevens de eerste 
voorzi�er van de Zorgcoöpera�e die we ook allemaal 
kennen als voorzi�er van de dorpsraad, sprak een kort 
woordje over het ontstaan en de invulling aan de Zorg 
coöpera�e. Hij concludeerde dat de Zorgcoöpera�e in de 
5 jaar van het bestaan is uitgegroeid naar een echte 
“Doe-coöpera�e,” door en voor elkaar. Hij sprak de hoop 
uit dat we in deze vorm zullen doorgaan.

Na diverse drankjes en veel hapjes, ging iedereen weer voldaan naar huis!
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Heel Herpen Bakt uitslag.
Op zondag 6 oktober
Deelnemers: Sarah en Kess met de Egeltaart.
  Jochem en Haico met kersen/charlo�e taart
Die ochtend waren er 28 gasten die de taarten geproefd en 
beoordeeld hebben. 

Zondag 3 november
Deelnemers:   Bo en Kaat met de twintaart (monchou)
                         Gerda van der Linden met Kweepeertaart
                         Dames OLC met chocoladetaart in hoef vorm. 
Die ochtend waren er 32 gasten die de taarten geproefd en 
beoordeeld hebben.

De Jury bestond op beide dagen uit Jeanine van der Wijst en 
Marcel Sanders. 

Puntentelling:
Jury en gasten mochten een punt geven van 1 tot 10. Jury beoordeelde op smaak, uiterlijk, struc-
tuur en totaal en gaven voor elk onderdeel een punt.
Totaal aantal punten van de jury werd gedeeld door 4 om een gemiddeld punt te krijgen.
Totaal punten van de gasten werd gedeeld door het aantal gasten van die ochtend om een gemid-
delde te krijgen.

Dit leverde de volgende uitslag op:

Zoals je ziet was het een close finish. 

Sarah en Kess publiek 7.5
Jury 7.6
Totaal 15.1

Jochem en Haico publiek 8.4
Jury 7
Totaal 15.4

Dames OLC publiek 7.5
Jury 6.5
Totaal 14

Bo en Kaat publiek 7.9
Jury 5.8
Totaal 13.7

Gerda vd Linden publiek 7.4
Jury 7.8
Totaal 15.2
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Vooruitblik op de thema avonden van het Winterpro-
gramma

De werkgroep ontmoeten hee� weer een mooi programma op stapel staan. Ze zijn heel blij met 
de gastsprekers die hun verhaal komen doen in onze Huiskamer. 
Alle vier de sprekers zijn geboren dan wel opgegroeid in Herpen of hebben er lang gewoond.

Op 22 januari starten we met het thema Ontspullen en Klein is fijn!

Sebas�aan Castenmiller vertelt over zijn ervaringen dat leven 
zonder spullen je gelukkig kan maken. 
Hij neemt ons mee op zijn reis waar hij eindigde met alleen een 
tent, een slaapzak, een pot en een pan. Terug naar de natuur. 
Het loslaten van verleidingen en afleidingen. 

De tweede spreker, Daan Bakker, 
sluit hier naadloos bij aan. 
Wonen in een groot huis, veel 
spullen en een grote hypotheek. 
waarom niet wonen op 50 m2? 
Een Tiny house, bewust kiezen voor een basis levenss�jl. Daan is 
architect en hee� zo’n klein compact en efficiënt huis ontwor-
pen. Niet alleen geschikt voor jongeren maar ook voor ouderen, 
niet te duur, dicht bij sociale voorzieningen.

 

Op 19 februari ontmoeten we Nathalie Verstegen. 

Zij vertelt ons hoe ze ondanks haar fysieke beperking zo zelfstan-
dig mogelijk haar leven leidt. 

Met een ondernemende geest, doorze�ngsvermogen en posi�-
eve instelling gee� zij betekenis en kleur aan haar leven. 

We maken die avond ook kennis met haar spraakcomputer Tobii.
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Gerald van Grunsven komt op 25 maart naar de Huiskamer. 

Hij hee� als rolstoel tafeltennisser het doel om mee te doen met de paralympische spelen van 
Tokyo 2020. Wat hij allemaal tegenkomt op deze lange weg daarover zal hij op humoris�sche wijze 
vertellen.

U bent van harte welkom op onze thema-avonden ook als u geen lid bent. U betaalt dan 3 euro.
Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het winterprogramma op de website 
www.zorgcooperatieherpen.nl

Samen tafelen in de Huiskamer

In april 2019 hadden we onze eerste ‘Samen Tafelen’ in 
de Huiskamer. Elke tweede vrijdag van de maand 
kunnen er 24 personen deelnemen aan deze maal�jd. 
Tot op heden hadden we elke maand een volledige 
beze�ng. 

Leden van de Zorgcoöpera�e krijgen elke maand �jdig 
bericht via de mail of een brie�e in de brievenbus, 
waarop het menu van de maand is vermeld. Iedereen 
kan zich dan opgeven. Wie het eerst komt, het eerst 
maalt. 
We hebben tot nu toe veel tevreden gasten gehad. Reden voor de werkgroep Ontmoeten om 
komend jaar hiermee door te gaan. In februari hebben we, vanwege Valen�jnsdag een speciale 
ac�e. Dan kunnen zich alleen ‘Alleengaanden’ opgeven. 

Met vriendelijke groeten
Werkgroep Ontmoeten
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    zorgcooperatieherpen.nl

Door: Handwerk- en Hobbygroep

Lezing door: Nathalie Verstegen uit Herpen

Lezing door: Gerald van Grunsven

KERSTMARKT IN DE HUISKAMER

MINDER SPULLEN EN KLEINE HUIZEN

NIET SPREKENDE SPREKER VERTELT OVER HAAR LEVEN

Land van Herpen


