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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

De kracht van Het Land van Herpen
Verenigingen, stichtingen, professionele organisaties, inwoners
van het land van Herpen. Iedereen kent de kracht van het Land
van Herpen. “Door samenwerken, samen bouwen aan een sterk
fundament”. Een sterk fundament om de uitdagingen van de
toekomst aan te gaan. Het fundament dat kan zorgen dat iedereen in het dorp kan blijven wonen, ook als zorg noodzakelijk
wordt. En dat met een goede kwaliteit van leven. En dat doe je
door samen de krachten te bundelen en een vliegwieleffect te
creëren.
Het klinkt duur en moeilijk. De dagelijkse
praktijk in het Land van Herpen vertelt

Zelf klussen/ knutselen:
elke eerste donderdag Bloesem
9.45-12.30 uur, niet in juli en augustus
Reparatiewerkplaats:
elke derde donderdag Bloesem
9.45-12.30 uur
Wilt u op de hoogte blijven?
Geef dan uw mailadres door!
secr@zorgcooperatieherpen.nl

een ander verhaal. Een eenvoudig maar
krachtig verhaal. Een verhaal over de samenwerking tijdens de goede doelen
week, een verhaal over dankbaarheid van inwoners die door het
klussenteam worden geholpen met eenvoudige huis- en tuinkarweitjes, een verhaal van gastvrouwen over spontaan ontstane activiteiten in de huiskamer, over verenigingen die hun
krachten bundelen,… Simpelweg omdat je elkaar weet te vinden. Als vereniging, als stichting, als organisatie of gewoon als
mens. Laten we de kracht van het Land van Herpen met elkaar
koesteren en ervoor zorgen dat het vliegwiel nog harder gaat

Contact

draaien.
Helpt u mee om te voorkomen dat een inwoner van het Land

Lid worden? Vragen?
Algemeen: 06-44466449
Vervoer: 06-15033883

van Herpen in een sociaal isolement komt? Dat kunt u doen

Klussen: 06-44466449

stanties die het Land van Herpen rijk is. Of door even te bellen

Ontmoeten: 06-44466449

met de zorgcoöperatie als u van mening bent dat een bezoekje

Website:

zorgcooperatieherpen.nl

door deze inwoner enthousiast te maken voor de diverse bestaande activiteiten binnen de verenigingen, stichtingen en in-

bij iemand, voor een praatje, een spelletje doen, een fotoboek
bekijken, voorlezen, samen muziek maken, schilderen een glimlach tevoorschijn tovert.

De Kring Ontmoeten gaat dan op

zoek naar de perfecte match. Bel 06-44466449 of mail.
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Een restaurant aan huis
“Hét restaurant aan huis. Een heerlijke, gezonde
maaltijd, mogelijk binnen elk budget en bezorgd door vrijwilligers uit onze eigen leef- en
woonomgeving. Want wanneer het bereiden
van de warme maaltijd problemen oplevert, kan
de ONS welzijn-maaltijdservice uitkomst bieden”.

mei 2016
Naast ‘een restaurant aan huis’ kent de zorgcoöperatie Het Land van Herpen ook de mogelijkheden:
1. Middageten bij Maasland. Halen en
brengen is in overleg mogelijk;
2. Een groep vormen en om de beurt koken;
3. Lunchen in de Huiskamer.
Interesse of gewoon nieuwsgierig? Gewoon
even bellen…. Jan 06 – 46 22 30 35 of binnenlopen in de Huiskamer.

Veiligheidsapp SOS4US

Aan het woord is Jan van den Berg, een van de
vele enthousiaste en gedreven vrijwilligers die
de zorgcoöperatie Het Land van Herpen rijk is.
Samen met zijn team verzorgt Jan de maaltijdservice aan huis. In de volksmond bekend onder
de naam RIGOM. Echter, vanaf 1 januari 2016
vormt RIGOM samen met 3 andere organisaties
de nieuwe welzijnsorganisatie Ons Welzijn. Eigenlijk een veel betere naam is ook Jan van mening. Lees ‘ONS’ als voor jou en door jou, samen. En lees ‘WELZIJN’ als geluk en gezondheid. Combineer die twee en je hebt de wens
waar ook iedere inwoner uit Het Land van Herpen voor gaat.
“Naast het iedere week met zorg bezorgen van
de maaltijden geven de vrijwilligers ook ondersteuning. Ondersteuning bij het invullen van
menulijsten. Of moeite met het verwarmen van
de maaltijden? Ook daarbij ondersteunen de
vrijwilligers graag ”, aldus Jan.

Er zijn momenten waarop je familie, vrienden
of buren het liefst zo snel mogelijk zo snel
mogelijk om je heen hebt. Bijvoorbeeld wanneer je iets verdachts ziet op straat, je vervelend bent gevallen, je je echt niet goed voelt,
of wanneer er ingebroken wordt. De app
SOS4US geeft dan vertrouwen, omdat je met
één druk op de knop direct je netwerk kunt
bereiken. Geen zenuwachtig gepriegel met
telefoonnummers zoeken of een berichtje
typen. Je ziet meteen wie jou komt helpen.
Natuurlijk bel je ook 112 in een noodsituatie,
maar het is fijn als er iemand bij je is, terwijl
je wacht op de hulpverleners.

“Het geeft een geborgen gevoel” aldus Ellen,
die bij een uitleg over het installeren van de
app is.
Meer informatie op SOS4US.com of bel of
mail met de zorgcoöperatie als je hulp wil
met de app. Je hebt er wel een smartphone
voor nodig.
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Praat-mee-diner
Ook dit jaar werd de ledenvergadering gevolgd door een praat-mee-diner. Het centrale
thema was ‘Wat kan het leven in Herpen leuker maken?” In plaats van ons steeds te richten op wat niet meer kan, kunnen we het ook
omdraaien. We leven in prachtige dorpen,
maar hoe kunnen we het nog leuker maken
om er te wonen.
Onder leiding van Ella Rademaker werd daar
tijdens het diner diep over nagedacht en geanimeerd over gesproken. Dat leidde tot een
stortvloed aan ideeën, van samen zwemmen
tot leren lassen, van een kletsbankje tot theaterbezoek. Ideeën voor alle leeftijden en voor
ieder wat wils.
Maar hoe gaan we dit nu handen en voeten
geven? Een werkgroep is druk bezig alle
ideeën te rubriceren en te kijken hoe dit in de
praktijk kan worden uitgevoerd. In de komende nieuwsbrief komt de werkgroep hier
uitgebreid op terug.
Een paar punten zijn al opgepakt. Zo zijn een
aantal mensen op zoek naar iets of iemand. U
vindt dit in de rubriek ‘vraag en aanbod’ op
de achterzijde van de nieuwsbrief. Een terrasje bij de Huiskamer is aangevraagd. Al tijdens het diner werd spontaan een zwemgroepje gevormd.
Zo makkelijk kan het zijn. Gewoon vragen wat
je graag wil, vaak is er wel iemand te vinden
die je dan kan helpen.
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Geiten

Afgelopen maand is veel onrust ontstaan in
het dorp vanwege de aanvraag voor
uitbreiding van de geitenhouderij aan de
Wooystraat. Ook binnen de zorgcoöperatie is
hier veel over gesproken. Het is duidelijk dat
de uitbraak van de Q-koorts veel lidtekens
heeft nagelaten. Vrijwel iedereen heeft
persoonlijk meegemaakt wat deze ziekte kan
aanrichten en verscheidene mensen ervaren
de gevolgen nog dagelijks. De zorgcoöperatie
begrijpt dan ook de zorgen omtrent de
uitbreiding. Een grote stal met bijna dubbel zo
veel dieren is voor velen een schrikbeeld, ook
vanwege fijnstof en geuroverlast.
Er ligt een duidelijk rapport van de GGD.
Verder heeft iedereen tot 20 april de tijd
gehad om zijn of haar bezwaren kenbaar te
maken. De zorgcoöperatie deelt de zorgen,
maar is geen partij in deze.

Buslijn naar Bernhoven
Vanaf 13 december is er een busverbinding
tussen Schaijk en het ziekenhuis in Uden: lijn
254. Deze lijn rijdt op werkdagen van 9 uur tot
6 uur ’s avonds. Bij voldoende animo ook op
zaterdag van 10 tot 16 uur. Elk hele uur vertrekt er een bus.
Mensen uit Herpen, Neerloon en Overlangel
kunnen ook gebruik maken van deze nieuwe
bus, omdat in de daluren lijn 294 via Schaijk
en Berghem naar Oss gaat rijden. De bus sluit
aan op de nieuwe lijn 254 en men moet dan
in Schaijk bij halte Netjeshof overstappen.
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Beter lezen en schrijven, 23 mei Slotje
Meneer Jansen zucht diep en leest de brief
van de zorgverzekeraar nog een keer. Er gaat
iets veranderen, dat begrijpt hij wel, maar wat
precies en is kan hij dan nog gewoon naar zijn
dokter en krijgt hij zijn medicijnen? Hij weet
het niet. Voor meer informatie moet hij naar
de website, staat er. Maar hij kan niet overweg
met zo'n nieuwerwetse computer.
Zondag zijn dochter maar eens vragen. Mevrouw Pieterse zet teleurgesteld de televisie
uit. Ze had zich zo verheugd op die film,
maar de ondertitels gaan veel te snel. Nu is
ze morgen vast weer de enige die er niet
over mee kan praten.
23 mei informatiebijeenkomst over beter
leren lezen en schrijven
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen
tussen de 16 en 65 jaar grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Dat staat gelijk aan
een op de negen Nederlanders. Daarbij moeten dan nog ouderen boven 65 jaar die
moeite hebben met lezen of schrijven nog
worden opgeteld. Op 23 mei organiseert
zorgcoöperatie Het Land van Herpen in samenwerking met de Dorpsraad Herpen en
ondersteund door Stichting Lezen & Schrijven hierover een informatiebijeenkomst.
Belangrijk voor de gezondheid
Mensen worden geacht voor zichzelf te zorgen, al dan niet met hulp van familie, buren
en vrijwilligers, maar dat is niet eenvoudig als
lezen, schrijven of werken met een computer
problemen oplevert. Als brieven vanuit de
gemeente of zorginstelling niet worden begrepen, als de bijsluiter van de medicijnen
niet duidelijk is, als informatie over je zorgverzekering alleen via de computer te bereiken is.
Digitale vaardigheden
Een vijfde van de Nederlanders tussen 12 en
74 jaar kan onvoldoende goed met de computer overweg.
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Ze ervaren problemen met het vinden van informatie op het internet, ze kunnen niet
meedoen met social media netwerken. De
overheid streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Steeds
meer bedrijven in instelling bieden informatie voornamelijk via internet aan en bezuinigen op personeel om klanten te woord te
staan.
Iedereen moet bijscholen
Het gaat om mannen en vrouwen, om ouderen en jongeren, om werkenden en niet-werkenden, om mensen met een beperking en
mensen zonder handicap, om mensen woonachtig in de stad en mensen in een plattelandsgemeente, om mensen van buitenlandse afkomst en vooral om mensen die gewoon in Nederland geboren en getogen zijn.
Kom voor meer info op 23 mei naar ’t Slotje.

Vraag en aanbod
Gezocht:
 Mevrouw (70) zoekt iemand om 1 keer per
maand mee uit eten te gaan.
 Portretschilder zoekt modellen.
 Kring vervoer zoekt chauffeurs voor de
zomermaanden.
 Meneer zou graag leren lassen. Wie kan
hem dat leren?
 Ervaren schakers om samen een middagje
te schaken (speelkennis is voldoende).
Aanbod
 Landschappen schilderen. Deskundige
begeleidt belangstellenden.
 Leren schaken. Kenner leert u graag het
spel.
 Nordic walking, oftewel wandelen met
stokken. Onder vakkundige begeleiding.
(zelf zorgen voor stokken).
Interesse? Bel 06-44466449 of mail naar
secr@zorgcooperatie.nl
Wilt u hier ook bij staan? Neem dan even contact op.

