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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
vrijdag 10:00-12:30 uur
eerste zondag 10.30-12.30 uur
Kledingherstel:
elke eerste maandag Huiskamer
Zelf klussen/ knutselen:
elke eerste donderdag Bloesem
9.45-12.30 uur
Reparatiewerkplaats:
elke derde donderdag Bloesem
9.45-12.30 uur
Jaarvergadering
20 februari 18.00 uur in ‘t Slotje

Zorgcoöperatie leeft!
Theo de Hosson

Soms hoor je dat mensen niets voor elkaar iets willen doen. Ik denk
dat in Herpen echt wel zichtbaar is dat het anders kan. Er zijn toch
steeds weer vrijwilligers die opstaan. We zijn vorig jaar in de
brandweerkazerne met een huiskamer begonnen en we draaien
nu al weer 10 maanden volop in de nieuwe, fantastisch verbouwde
huiskamer. Het is dus toch nog mogelijk. Dat vind ik geweldig. Dat
mensen nog graag voor elkaar klaar willen staan.
Verteld door een vrijwilliger: “De bijeenkomsten in de huiskamer
zijn gezellig, toch zijn de bezoekers vaak totaal verschillend. Als
gastvrouwen moeten we nadenken hoe we daar het beste mee om
kunnen gaan. Hoe we mensen bij elkaar kunnen brengen, terwijl
we iedereen in zijn waarde laten. We merken dat we mensen kunnen helpen, hen tot steun kunnen zijn. Schitterend als je met zoiets
simpels als koffiedrinken, iemand zo blij kunt maken.” Lees verder

op pagina 2.

Nieuwjaar

Praat-mee-diner
20 februari 19.00 uur in ‘t Slotje
Mail
Mailadres svp doorgeven aan
secr@zorgcooperatieherpen.nl.

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

Zondag 3 januari stonden de koffie en de zelfgebakken oliebollen klaar, zodat we gezamenlijk het nieuwe jaar goed konden beginnen. Maar liefst 70 gasten hebben we mogen verwelkomen.
De opkomst was zo hoog, dat er snel extra tafels en stoelen geregeld moesten worden om alle gasten een plekje te kunnen bieden. De sfeer zat er goed in, de gesprekken waren geanimeerd
en iedereen had het uitstekend naar de zin.
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In Oss zijn ze eigenlijk wel wat jaloers op wat er
in zo’n klein dorpje allemaal gebeurt. We willen
als klein dorp graag laten zien dat hier echt iets
gebeurt en dat we eigenlijk niemand anders nodig hebben.
We zijn al verschillende keren gevraagd om als
voorbeeld voor andere dorpen te dienen en als
leermateriaal voor de Osse ambtenaren.
Een paar maanden geleden heeft de zorgcooperatie als een ‘geslaagd Burger Initiatief’ model mogen staan op een discussieavond. Leden
van de gemeenteraad wilden graag praten met
initiatiefnemers van de zorgcoöperaties Herpen
en Ravenstein en hebben ook wethouders en
dorpsraden uitgenodigd mee te discussiëren.
We hebben daar een in een workshop uitleg gegeven over onze coöperatie: over de aanleiding
van de oprichting, het initiatief en de organisatie. Verder over de thema-avonden, de enquête,
de organisatie in kringen en het ontstaan van de
huiskamer. De raadsleden waren onder de indruk van de resultaten die tot nu toe behaald
zijn en stelden allerlei vragen. De discussieavond krijgt nog een vervolg.
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geven, waarop ze bereikbaar zijn. Dit kan ook
een mailadres van de kinderen of een goede bekende zijn. Wij zullen er geen misbruik van maken. Graag sturen naar secr@zorgcooperatieherpen.nl.

App voor veiligheid
Afgelopen najaar is er een thema-avond geweest over modern naoberschap, waarbij de
app SOS4US werd gepresenteerd. Dit is een app
op een smartphone, waarmee je, net als bij
whatsapp-groepen, elkaar kunt waarschuwen
als je iets verdachts in je buurt ziet, maar ook
goede bekenden of vrienden waarschuwen in
noodgevallen, zoals brand, inbraak of ziekte. In
Overlangel werkt dit al goed, er zijn al inbrekers
opgepakt door de goede samenwerking met de
politie.
Samen met de dorpsraad en KBO gaan we kijken of er ook in Herpen animo is. Wilt u meedenken hoe we dit aan kunnen pakken of deelnemen aan een pilot, geeft u zich dan op via 0644466449. Hulp bij het installeren of leren er
mee te werken wordt geregeld.

Klussen
Op kring klussen organiseert samen met Bloesem workshops in de werkplaats van Bloesem.
Op 4 februari een appelhouder maken, voor de
vogels, op 3maart een paasei als voorbereiding
op het paasfeest en tenslotte op 7 april gaan we
een vogelhuisje oppimpen.
Op elke derde donderdag van de maand is er
‘reparatiewerkplaats’. De werkplaats is dan open
om zelf klusjes of reparaties te verrichten, onder
deskundige begeleiding van de klussenkring.

Mail
De zorgcoöperatie wil graag contact met de leden, zodat berichten en oproepen bij iedereen
aankomen. We zijn heel gelukkig dat een groep
vrijwilligers voor ons de nieuwsbrief en andere
belangrijke brieven rond wil brengen, maar we
willen deze mensen niet overvragen. Daarom
verzoeken wij alle leden ons een mailadres te

Pilot ontmoeten
In de laatste nieuwsbrief werden opgeroepen
gedaan voor een maatje om samen leuke dingen te ondernemen. De positieve reacties
hierop waren voor de werkgroep ontmoeten reden om na te denken of meer mensen hier behoefte aan hebben en op welke manier mensen
aan elkaar voorgesteld kunnen worden. Tijdens
het praat-mee-diner gaan we verder in op dit
onderwerp.
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Zorg

Ledenvergadering

De zorgcoöperatie is er voor iedereen, niet alleen voor ouderen die zorg nodig hebben. Zorg
betekent immers ook aandacht hebben voor elkaar, een luisterend oor bieden, een handje helpen. En daar hebben mensen van alle leeftijden
weleens behoefte aan. We gaan dan ook door
met het verder verbeteren van hetgeen we nu
al doen. Daarnaast blijven we in gesprek met
het Sociaal Team om er samen voor te zorgen
dat zorg en welzijn in Herpen, Koolwijk, Overlangel, Neerloon en Keent goed zijn geregeld.
Dat mensen weten waar ze naar toe moeten als
ze een probleem(pje) hebben. Dat mensen weten dat iedereen wel iets kan, waar iemand anders behoefte aan heeft. Dat we zo elkaar kunnen helpen. Dat kunnen we niet alleen. Daar
hebben we de hulp van bestaande verenigingen en organisaties bij nodig, en van individuele mensen die zich hard willen maken voor een
goede leefbaarheid. Maar samen gaan we het
redden.

Zaterdag 20 februari is de jaarlijkse ledenvergadering. Hier wordt teruggekeken naar de resultaten van afgelopen jaar en worden de nieuwe
plannen gepresenteerd.
De zorgcoöperatie heeft een druk jaar achter de
rug. Velen zijn geholpen met praktische zaken
zoals vervoer of een klusje in en om het huis. Er
is een schitterende Huiskamer gemaakt door
het klussenteam, waarheen al heel wat bezoekers de weg hebben gevonden. Er zijn groepjes
ontstaan van mensen met een gelijksoortige interesse, die ze nu samen kunnen delen. Er zijn
thema-avonden georganiseerd over gezonde
voeding, over hulpmiddelen bij de verzorging
van mensen en over modern noaberschap, waar
de app SOS4US werd gepresenteerd. En dat is
nog maar een kleine greep uit alle activiteiten,
maar daarover meer op de jaarvergadering van
20 februari.
Op veler verzoek zal de vergadering, net als vorig jaar, worden gevolgd door een praat-meediner. Dit is voor iedereen toegankelijk. We hebben een aantal vragen, waarover we graag met
u van gedachten willen wisselen. Verder is het
gewoon een erg gezellige avond, met lekker
eten. Het aantal plaatsen is beperkt, dus u moet
u tijdig opgeven. Meer informatie op de achterpagina.

Eten
Zelf eten koken is niet altijd mogelijk. Gelukkig
zijn hiervoor verschillende alternatieven. Rigom
heeft een fijne maaltijdservice, waarbij zowel
koelverse- als diepriesmaaltijden aan huis worden bezorgd. Aan de hand van een wekelijkse
menulijst, maakt u een keuze uit een wisselend
en ruim assortiment. U bepaalt zelf hoeveel
maaltijden u per week wenst. Uiteraard houdt
het Rigom zorgvuldig rekening met uw dieet.
Meer informatie bij Jan van den Berg, 0486412807.
Eet u liever niet alleen, dan is middageten bij
Maasland wellicht iets voor u. U kunt zo nodig
gehaald en gebracht worden. U kunt ook een
groepje vormen en om de beurt koken. Een
groepje doet dit al een tijdje met veel plezier.
We kunnen u helpen gezellige eetpartners te
vinden. Indien er voldoende mensen interesse
hebben, is het mogelijk om in de Huiskamer te
lunchen. We denken dan aan een broodmaaltijd met iets warms. Gewoon, zoals thuis, maar
dan met meer mensen.
Informatie via secr@zorgcooperatieherpen.nl.

Vraag en aanbod
We zijn op zoek naar redactieleden. Vindt u het
leuk een praatje te maken met mensen en daarover een stukje te schrijven, neem dan contact
op. 06-44466449.
Damesgymclub kan nog enkele leden gebruiken. Ze trainen op woensdagavond in ’t Schrijverke. Info Henriette van Goor 06-13404858.
Te koop: sta-op stoel, in zeer goede conditie.
Merk FITFORM Vario fauteuil. Licht bruine kleur.
Vraagprijs: 250,- Euro. Rollator gratis. Wel even
na laten kijken.
Jan van de Hoogen 06-10970955.
U kunt hier ook staan. Neem daarvoor contact
op met secr@zorgcooperatieherpen.nl
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Uitnodiging

Ledenvergadering 20 februari 18.00 – 19.00 uur in ’t Slotje
Het bestuur van zorgcoöperatie Het Land van Herpen nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse
ledenvergadering.
Agenda:
1. Opening
2. Terugblik op het afgelopen jaar door de secretaris
3. Bestuurssamenstelling voor 2016
a. Afscheid van mw T Klerks
b. Het bestuur draagt dhr J. Pouwels voor als nieuw bestuurslid
4. Verslag van de penningmeester en begroting 2016
5. Verslag van de kascommissie en aansluitend benoeming nieuwe kascommissie
6. Verslag vorige jaarvergadering en nieuwe plannen
7. Rondvraag en sluiting
Het verslag van de vorige vergadering ligt klaar in de zaal bij aanvang van de vergadering.
U hoeft u niet op te geven.

Praat-mee-diner 20 februari 19.00 – 21.30 uur in ’t Slotje
Alle inwoners van dorpsraadgebied Herpen zijn uitgenodigd voor het jaarlijkse praat-meediner van zorgcoöperatie Het Land van Herpen. Vorig jaar was dit diner een groot succes. Het
aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus gelieve u op te geven vóór 13 februari bij de
secretaris (0486-411058 of 06-12040215 of secr@zorgcooperatieherpen.nl)!
Het belooft een interessante en afwisselende avond te worden, waarbij prijs wordt gesteld op
uw mening. Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 5,- per persoon.

