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NIEUWS
Agenda
Ontmoeten in de Huiskamer:
elke maandag 13:30-16:00 uur
elke dinsdag 10:00-12:30 uur
elke woensdag 10:00-12:30 uur
elke donderdag 10:00-12:30 uur
elke vrijdag 10:00-12:30 uur
eerste zondag 10.30-12.30 uur
In Overlangel in parochiezaaltje:
elke donderdag 13:30-16:00 uur

Nieuwe Huiskamer voor Zorgcoöperatie.
Bij de start van de ontmoeting in de Heemkamer vorig jaar, wisten wij dat dit
tijdelijk was. Dank aan de Stichting Herpen in Woord en Beeld die met het verhuren van de grote ruimte, ‘de Ontmoeting’ vanaf het begin mogelijk heeft gemaakt.
In januari hebben de mensen van de klussendienst hard gewerkt in het eerste lokaal
van het Slotje. Zij hebben de ruimte op een geweldige manier opgeknapt. Het is
een gezellige huiskamer geworden. De vormgevers, Bart Bakker en Ine Laurant,
hebben zeer deskundige adviezen gegeven en een mooie, originele muurschildering
(een grote historische kaart uit 1865!) aangebracht.

Kledingherstel:
elke eerste maandag Huiskamer
Zelf klussen/ knutselen:
elke eerste donderdag Bloesem
Reparatiewerkplaats:
elke derde donderdag Bloesem

Aanbieding!
Bij deze nieuwsbrief vindt u twee
bonnen. U kunt hiermee voordelig en vrijblijvend kennismaken met onze klussen- en vervoersdienst.

Samen eten
Vindt u samen eten ook veel
gezelliger? U kunt dan voor
€8,35 aanschuiven bij Maasland.
Onze vervoersdienst wil u graag
halen en brengen. Ook het
eetpunt in Overlangel is een
aanrader.

Contact
Lid worden? Vragen?
Algemeen: 06-44466449
Vervoer: 06-15033883
Klussen: 0486-414469
website:
zorgcooperatieherpen.nl

Dat de Ontmoeting in een duidelijke behoefte voorziet blijkt uit het aantal
bezoekers. In januari is ook de handwerkgroep in de huiskamer gekomen.
In april gaan we de openingstijden uitbreiden. Maandag van 13.30 uur tot 16.00
uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. Op de eerste
zondag van de maand bent u van 10.30 uur tot 12.30 uur welkom.
U kunt niet alleen voor koffie of thee en een praatje terecht in onze huiskamer,
maar ook voor vragen en advies omtrent zorg, vervoer en klussen.

Open dag 21 maart
Op 21 maart houdt Huize Maasland een open dag van 11.00-16.00 uur. Er zijn
workshops bewegen en fysiotherapie. Er is
een proeverij, een spel-O-theek, en veel
informatie. Een huifkar rijdt heen en weer
tussen Maasland en de Huiskamer. Daar laat
de zorgcoöperatie zien wat ze heeft te bieden.
Naast gezelligheid is dat ook praktische hulp,
zoals vervoer en klussen. Dit is ook een
mooie gelegenheid om de duo-fiets uit te
proberen. Voor mensen die slechter ter been
zijn, staat een auto klaar.

Klussen
Op elke derde donderdagmiddag van de maand is er bij Bloesem gelegenheid om
uw kapotte apparaten te laten maken. Zit u met een strijkijzer dat het niet meer
doet, maar vindt u het zonde om meteen een nieuwe te kopen, kom dan eens
langs. Onze mensen helpen graag.
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Zo begon het.

Ledenvergadering

Begin januari 2015 kwam Cas Mooijman met de vraag:
“Als wij de ruimte in ’t Slotje ter beschikking krijgen
voor de inrichting van “de huiskamer”, is dat niet een klus
voor het klussenteam?” Na overleg met Peter (van den
Hoogen) heb ik daar ja op gezegd.
Op 19 januari om 9.00 uur zijn we gestart onder leiding
van Peter van de Hoogen, met 10 klussers en zijn we begonnen met schuren en verven. Een speciale klus was de
radiatorombouw. Daarbij hebben wij hulp gehad van een
timmerbedrijf, die alle platen van de goede vormen en
gleuven heeft voorzien. We zagen elkaar die dag niet
staan van het stof, wat centimeters dik op de vloer lag!
Het was een plezier om zoveel mensen in verschillende
samenstelling te zien werken. Een aantal mensen had elkaar nog nooit eerder ontmoet en je houdt niet voor mogelijk hoeveel werkervaringsjaren er bijeen waren in het
Slotje. De sfeer was uitstekend.

Op 17 januari kwamen ruim 60 leden bijeen voor de
eerste ledenvergadering, gevolgd door een denk-meediner.

Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan Bart
Bakker en Ine Laurant voor het ontwerp en de prachtige
op de muur geschilderde oude plattegrond van Herpen.
Zaterdag 31 januari lag de vloerbedekking, hingen de
lampen en werd het meubilair geplaatst. Op maandag 2
februari kon “De Huiskamer” in gebruik worden genomen. Enkele weken later hebben wij de jaloezieën nog
opgehangen.
Hartelijk dank aan de klussers,
Peter van den Hoogen voor de
aansturing, Mayke Bakker voor
de koffievoorziening en aan iedereen die “de nieuwe huiskamer” mede tot zo’n prachtig
geheel heeft gemaakt.

Het bestuur presenteerde een overzicht van hetgeen afgelopen jaar allemaal is gebeurd en welke nieuwe plannen voor 2015 op stapel staan. De leden keurden de plannen van het bestuur en de begroting goed. De presentatie
is te vinden op de website (zorgcooperatieherpen.nl).
Na het officiële gedeelte was het tijd om samen aan de
slag te gaan. Onder het genot van een goed verzorgde
maaltijd werd gediscussieerd over plannen om de zorgcoöperatie nog beter te maken. Hier kwamen leuke
ideeën uit, zoals filmavonden met oude films, themaavonden en eetclubs. Maar ook werd aandacht gevraagd
voor wonen en samenwerking met diverse instanties. Het
bestuur en de kringen gaan verder met deze ideeën en
zullen u via de nieuwsbrief en thema-avonden op de
hoogte houden.
De avond was een groot succes en vraagt om herhaling.

Enquête vervoer
Ook het openbaar vervoer en het vervoer naar
bijvoorbeeld dagbesteding ontkomen niet aan bezuinigingen. In een dorp is het echter zeer belangrijk om
goed vervoer te hebben, omdat niet alle voorzieningen in
het eigen dorp te vinden zijn.
De dorpsraad en de zorgcoöperatie willen samen met alle
belanghebbenden kijken op welke manier we tot goed
vervoer kunnen komen, dat mensen brengt waar ze naar
toe willen en dat ook betaalbaar is. Daartoe wordt huis
aan huis een vragenlijst gebracht, zodat we kunnen bepalen welke behoefte aan vervoer er in de dorpen is. Het is
dus belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld en wordt
teruggestuurd, ook als u nauwelijks (openbaar) vervoer
gebruikt.

