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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
Kledingherstel:
elke eerste maandag Huiskamer
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

Contact
Lid worden? Vragen?
Telefoon: 06-44466449
Mail:
info@zorgcooperatieherpen.nl
Website:
zorgcooperatieherpen.nl

Ledenvergadering 13 februari 19.30 uur
En alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin vele bezoekers de weg
naar de Huiskamer hebben gevonden. Waarin we mensen hebben
kunnen helpen met klusjes, de tuin en vervoer naar een afspraak.
Een jaar waarin we de samenwerking met onder andere het sociaal
team verder vorm hebben gegeven. Waarin we gesmuld hebben
van oliebollen. Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen
van mensen, maar waar we ook nieuwe gezichten hebben mogen
begroeten.
Op maandagavond 13 februari geeft het bestuur van de zorgcoöperatie een overzicht van de activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden en hoe de financiën er voor staan. Ook worden de plannen
voor het komende jaar besproken. Twee bestuursleden zijn aftredend en niet herkiesbaar. Heeft u interesse in een bestuursfunctie,
dan kunt u uw kandidatuur melden bij het bestuur.
De ledenvergadering wordt afgesloten met een ludieke activiteit.
Tijd: 13 februari 19.30 – 21.00 uur
locatie: de Huiskamer

Koning, keizer, admiraal
Keezen willen ze allemaal
Ingaande februari is De Huiskamer ook donderdagmiddag geopend
van 13.30 tot 16.00 uur.
We starten dan met KEEZEN, een nieuwe rage die in vele dorpshuizen al populairder is dan bingo.
KEEZEN een variant op het gezelschapsspel Mens erger je niet en
wordt gespeeld wordt met kaarten i.p.v. dobbelstenen. Het kan
worden gespeeld met 2 tot 6 personen, zowel individueel als in
teamverband.
Zoals alle activiteiten in De Huiskamer is deelname gratis voor alle
inwoners van Het Land van Herpen. Vooraf aanmelden is niet nodig,
vol is gewoon vol.
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MAART: Maand van de HUISKAMER
De Rogstraat is bijna klaar, dus nu kan de maand
van de Huiskamer echt beginnen.
Elkaar in een gezellige en ongedwongen sfeer
ontmoeten.
Het blijft altijd spannend, zo’n eerste ontmoeting. Voor iedereen. Mensen ontmoeten: dat
maakt het leven leuk en interessant. Zo kom je
nog eens ergens, zullen we maar zeggen. En eenmaal na het eerste bezoek, is de praktijk dat er al
snel een tweede, en een derde volgt. Totdat je
opeens bij de vaste bezoekers hoort. Gelukkig
vinden steeds meer en ook steeds meer jongere
inwoners de weg naar het ontmoetingscentrum
"De Huiskamer" in 't Slotje.
En we gaan ervoor om nog meer mensen kennis
te laten maken met "De Huiskamer". Dus is de
maand maart uitgeroepen tot de MAAND VAN
DE HUISKAMER. Tijdens deze maand wordt ieder
bezoeker aan De Huiskamer door de PLUS supermarkt getrakteerd op een coupon voor een extra
versnapering bij het gratis kopje koffie of thee.

Schilderen met Frans
Op 11 januari was er een speciale koffie-ochtend. Frans van Mensvoort vertelde al schilderend over zijn passie. Een bijzondere ochtend!
Ook dat is de zorgcoöperatie.
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Oliebollen met nieuwjaar

Meer dan 40 mensen trotseerden zaterdag 7 januari de glibberige straten en de winterse kou.
Eenmaal binnen waren de barre omstandigheden
zo vergeten. Dampende koppen koffie stonden
klaar en grote schalen oliebollen gingen rond. De
beste wensen voor het nieuwe jaar werden uitgewisseld en al gauw was de Huiskamer gevuld met
geanimeerde gesprekken. Een heel goed begin
van 2017.
We wensen iedereen een heel goed jaar toe en
we willen graag behulpzaam zijn bij het verwezenlijken van goede voornemens om vaker het
huis uit te komen, een leuke hobby op te pakken
of meer te gaan bewegen.

HERPEN GOW!!
Kom op zondag 23 april tussen 14.00-16.00 uur
naar ’t Slotje. De zorgcoöperatie organiseert een
markt Gezondheid – Ontmoeten – Welzijn, vandaar GOW (spreek uit als het Engelse woord go,
dat betekent ‘ga’). De markt is voor alle inwoners.
Wil u nu eens echt meer gaan bewegen of gezonder eten? Zou u het leuk vinden om eens iets met
iemand te ondernemen? Wilt u meer weten over
alcohol bij jongeren of juist bij ouderen? Wil u …
In de volgende nieuwsbrief leest u meer.
Noteer de datum vast in uw agenda: zondagmiddag 23 april.

