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Woordje van de voorzi�er:

Slui�ng huiskamer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 
vitae volutpat leo. E�am sed lorem justo. Ves�bulum sed dapi-
bus mi, quis pre�um nisl. Proin sed dictum augue. Curabitur et 
feugiat massa. Donec sollicitudin urna venena�s mauris ves�bu-
lum, sit amet scelerisque nisl rhoncus. In hac habitasse platea 
dictumst. Donec facilisis vel justo sit amet faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer 
vitae volutpat leo. E�am sed lorem justo. Ves�bulum sed dapi-
bus mi, quis pre�um nisl. Proin sed dictum 
augue. Curabitur et feugiat massa. Donec 
sollicitudin urna venena�s mauris ves�bu-
lum, sit amet scelerisque nisl rhoncus. 

Nam ac scelerisque lacus. Pellentesque 
nec volutpat nisi. Suspendisse eu condi-
mentum metus. Praesent aliquam tortor id 
tortor por�tor, in iaculis sem viverra. 
Curabitur nunc mi, feugiat nec aliquet 
vitae, feugiat nec magna. Duis non arcu 
sed felis tempor efficitur. Nam eleifend elit 
porta lectus placerat porta. Proin et vulpu-
tate urna. Nulla facilisi. Aliquam a lacinia 
sem. In facilisis, eros vitae elementum 
pre�um, felis nisi imperdiet tortor, eget 
tempor lectus massa ut sapien. Aenean dapibus tris�que eros, 
non imperdiet neque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit.

Donec eros velit, suscipit sed hendrerit ultricies, maximus in 
eros. Phasellus volutpat enim enim, quis fringilla lectus ma�s 
eu. Phasellus vehicula ac dolor id rhoncus. Mauris in pre�um 
sapien, ac porta metus. E�am malesuada diam placerat ante 
sagi�s, at sollicitudin quam aliquet. Nullam pharetra eleifend 
nulla, ut tris�que diam ma�s a. Sed orci quam, convallis a dolor 
eu, scelerisque.

Theo de Hosson 

Ontmoeten in de Huiskamer:
maandag
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
1ste zondag
v/d maand:

Taal voor het Leven :
Dinsdag: 
Donderdag: 

De correspondenten:
Dorie van Boxtel
Conny van Dijk
Ank Schamp

Ontwerp: Mar�jn Megens
Druk: Harry Megens

Agenda

06 - 44466449

info@zorgcoopera�eherpen.nl

zorgcoopera�eherpen.nl

Contact
Lid worden? Vragen? 

7e Jaargang, april 2020

13:30 - 16:00 uur
10:00 - 12:30 uur
10:00 - 12:30 uur
10:00 - 12:30 uur
10:00 - 12:30 uur

10.30 - 12.30 uur

13.30 - 15.00 uur
19.00 - 21.00 uur
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Korte terugblik op de ac�viteiten in de Huiskamer december 2019 tot en met maart 2020

KERSTMARKT
Handwerk- en hobbyclub hebben hard gewerkt vanaf vorig jaar september 
waardoor er op 22 december een zeer geslaagde kerstmarkt kon worden 
georganiseerd in de Huiskamer met glühwein, koffie, thee en iets lekkers.

De kerstmarkt was zeer druk bezocht, de kerstman en een gezellig knapperend 
vuurtje in de vuurkorf brachten een extra kerstsfeertje mee.

Hartelijk dank voor de inzet van de vele vrijwilligers, er is veel verkocht en 
zeker voor herhaling vatbaar aldus Jantje en Lenie.

THEMA-AVOND MINDER SPULLEN EN KLEINE 
HUIZEN
Op deze avond zijn de sprekers Sebas�aan Castenmiller en Daan Bakker.  Ook nu weer was de Huiskamer 
helemaal gevuld met belangstellenden.

Sebas�aan kwam via zijn studie elektrotechniek en IT bij een groot interna�onaal bedrijf terecht maar, 
voelde zich hier niet happy. Hij besloot om naar Nieuw-Zeeland te gaan voor 2 maanden. Het werd 
uiteindelijk bijna 2 jaar. Hij vertelde over zijn omzwervingen, waarbij hij zich met allerlei baantjes in 
leven hield, o.a. in een hippie kamp, heel veel gastvrije mensen ontmoe�e en leerde om vrijwel zonder 
spullen te leven.

Na zijn terugkeer in Nederland ging hij bij een klein IT-bedrijf in Geffen werken, waar hij zich wel thuis 
voelt. Echter, zodra hij genoeg hee� verdiend, gaat hij een reis te paard maken van Ierland naar Italië 
waarbij hij verwacht ook in Europa met bijna niets te kunnen reizen.   Een dergelijke manier van leven is 
natuurlijk voor weinigen te realiseren, maar de conclusie van zijn verhaal, dat je met veel minder spullen 
gelukkig kunt zijn, was wel leerzaam. 

TINY HOUSES (kleine huizen).
Daan hee� architectuur gestudeerd in Del� en woont en werkt 
samen met zijn vrouw in Ro�erdam.  

Na een uitleg over zijn werk en de architectuur in het algemeen, 
vertelde hij over zijn ervaringen met het bouwen van een duurzaam 
Tiny house in Almere. Doordat hij meedeed met een ontwerpwed-
strijd en zijn ontwerp bij de laatste 6 eindigde, mocht hij dit op een 
soort expo-terrein bouwen. De maque�e had hij meegebracht. Zijn 
ontwerp was in verhouding te duur uitgevallen vanwege de 
allernieuwste technische snu�es, maar dat kan natuurlijk ook 
anders. Ondanks het kleine woonoppervlak is het goed te bewonen 
met 4 pers. vanwege de prak�sche indeling.

Hij plei�e ervoor dat gemeenten veel meer kleinere huizen zou 
laten bouwen voor starters en kleine huishoudens. En groepjes de 
gelegenheid geven zelf te bouwen.

Ook Daan werd met applaus van de aanwezigen bedankt.
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VALENTIJNSDINER 14 FEBRUARI 2020
Het kernteam Ontmoeten had op deze dag een diner speciaal voor alleen 
gaanden georganiseerd.

Er waren 24 deelnemers en deze werden door een viertal leden van de 
“ontmoe�ngsgroep” in de wa�en gelegd.

Bij binnenkomst wach�en er mooi versierde tafels, met rozenblaadjes 
bestrooid en een roos voor alle deelnemers, die in een gezamenlijke vaas 
werden gezet, om na het diner mee naar huis te nemen.

De sfeer was ontspannen en gezellig, rus�ge muziek en lekker eten.  
Kortom een geslaagde avond!

NATHALIE VERSTEGEN 19 februari 2020
Nathalie gee� deze avond een lezing over haar leven als niet sprekende spreker, in de 
Huiskamer.
Dit deed zij d.m.v haar Tobii, een spraakcomputer die Nathalie met haar ogen bedient.
Le�er voor le�er scannen haar ogen het verhaal, wat zij thuis al in elkaar had gezet.

De 48 aanwezigen waren erg onder de indruk en hebben met diep  respect naar haar 
verhaal geluisterd, want het was muiss�l.
Foto

Leukt detail, Nathalie is de dag na haar lezing in Herpen uitgenodigd om haar verhaal 
te vertellen op een interna�onaal  congres in Mexico met als thema ondersteunende 
communica�e.

Handwerkgroep 
Iedere maandagmiddag komt de handwerkgroep bij elkaar in de Huiskamer.  
Ondergetekende trof er een vij�iental dames aan, die ijverig aan het breien en 
haken waren. Meestal zijn er nog meer deelnemers, maar er waren wat deelne-
mers op vakan�e. Ook waren er enkele mannen, maar die deden niet veel anders 
dan koffiedrinken!  Met uitzondering van Wim van Hoof, die wel op een heel 
speciaal apparaat aan het werken was. 

Wie is Wim trouwens? Wim is a�oms�g uit Mariaheide en is al bijna 25 jaar 
getrouwd met Marianne van der Linden. Hij woont dus al een hele �jd in Herpen. 

Met het apparaat dat hij gebruikt kun je loom-breiwerk maken. Voor Wim een 
ideale manier om toch een trui te breien, maar dan met 1 hand. De rechterhand 
kan hij namelijk niet goed gebruiken. Hij was al ongeveer een jaar eerder begon-
nen en de panden zijn zover klaar, dat een van de dames er de boorden op kon 
breien. Hij was op dat moment bezig met de mouwen. Het is een heel werk, een soort punniken. Maar 
het werkt wel. Chris School hee� een soort onderstel voor het apparaatje gemaakt, zodat het niet 
verschui�.

Verder gaat Wim regelma�g naar de Berchplaets in Berghem, waar hij aan een schilderklas deelneemt.
De handwerkgroep is trouwens een aanrader voor iedereen: als je geoefend bent kun je andere mensen 
op gang helpen en ben je een beginneling dan word je goed opgevangen. De sfeer is prima en het laatste 
nieuws wordt besproken. Iedere maandagmiddag ben je welkom in de Huiskamer.



    zorgcooperatieherpen.nl

Aanmelden?
thema@zorgcooperatieherpen.nl of bel 06 57537090

Ook niet leden zijn welkom

Lenteprogramma
Land van Herpen

Vrijdag 17 april, 8 mei en 12 juni aanvang telkens 17:30u tot 20.00u.

Dinsdag 14 april 2020: aanvang 19.30u Tot 21.30u in de Huiskamer.

Woensdag 13 mei 2020: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.

 Woensdag 27 mei 2020: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.

Woensdag 17 juni 2020: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.

Op deze 3 avonden wordt een diner geserveerd.

Lezing door Alfons Olde Loohuis.

Door: Gerald van Grunsven

Door Jan Verbeek, directeur Hospice de Oase en 

José Govers vrijwilliger van Zorg Thuis Oss.

Door Netty Leenders uit Neerloon.

SAMEN TAFELEN IN DE HUISKAMER.

LEEFSTIJL OP RECEPT.

OP WEG NAAR DE PARALYMPICS? IK GELOOF IN TOKYO!

OASE: Hospice en Zorg Thuis.

PLEEGZORG


