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Herfstprogramma Coöperatie 
Land van Herpen 2021 

 

SAMEN TAFELEN IN DE HUISKAMER.  

 
• Vrijdag 15 oktober en 19 november aanvang telkens 17:30u tot 20.00u. 

Welkom vanaf 17.15u. 

Op deze 2 avonden wordt een diner geserveerd in de Huiskamer. 
Er kunnen maximaal 24 personen aan deelnemen.  
Het menu wordt ruimschoots van tevoren bekend gemaakt zodat u zelf kunt beoordelen of u 
wel of niet gaat deelnemen aan dit diner.  
 
De kosten zijn € 10,00 per persoon.  
Eventuele drankjes zijn voor eigen rekening. 
 
Bij te veel animo krijgen nieuwe gasten voorrang en degenen die al vaker hebben 
meegedaan komen dan de volgende maand weer als eerste aan de beurt.   
                 
 

Thema-avonden in de Huiskamer 
 

LEEFSTIJL ALS MEDICIJN.  
 
 
 

• Interactieve avond door Leefstijlcoach Erma Hoebergen  
• Dinsdag 12 oktober 2021: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer. 

Inloop vanaf 19.15u. 
 
In deze interactieve lezing komen alle aspecten van een gezonde leefstijl aan bod. Leefstijl is 
een ruim begrip en omvat alle aspecten waar we zelf iets aan kunnen doen en die invloed 
hebben op onze gezondheid en vitaliteit. Vaak denken we hierbij aan gezond eten en 
voldoende bewegen, maar ook andere aspecten hebben een belangrijke invloed op onze  
vitaliteit. Deze aspecten zijn: voldoende herstelmomenten, positief denken, sociale 
contacten en een zinvol leven.   
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Tijdens deze lezing komen al deze aspecten aan bod en leer je waarom het zo moeilijk is om 
gezonde keuzes te maken, hoe gezond jouw persoonlijke leefstijl op dit moment is en krijg je 
handvatten voor jouw persoonlijke actieplan. 
 
Als levensmiddelentechnoloog werkzaam in de farmaceutische industrie is 
Erma’s interesse in gezondheid en vitaal oud worden altijd gebleven. Om 
ook iets te betekenen in de preventie van vele welvaartsziektes heeft ze de 
opleiding tot Leefstijlcoach met goed resultaat afgerond.  
Ze heeft een eigen coachpraktijk “LEEF coaching” in het 
Gezondheidscentrum in Megen. Hier biedt ze het CooL (Coaching op 
Leefstijl) programma aan, maar ook individuele coachtrajecten waar ze 
samen met de cliënt op zoek gaat naar passende leefstijl- en/of 
gedragsveranderingen welke stap voor stap eigen worden gemaakt tot een 
nieuwe gewoonte.  
 
 
Opgeven voor 8 oktober bij Tonny van Beerendonk thema@zorgcooperatieherpen.nl of een 
telefoontje naar haar 06-57537090. 
Entree: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,00 

 

OP WEG NAAR DE PARALYMPICS? IK GELOOF IN PARIJS! 

 
• Door: Gerald van Grunsven 
• Dinsdag 16 november 2021: aanvang 19.30u tot 21.30u in de Huiskamer.  

   Als klein jochie al ondervond Gerald van Grunsven de nadelen en  
   beperkingen die bij zijn aangeboren ziekte Hemofilie kwamen  
   kijken.  
   Hij wou graag voetballen, maar dat mocht niet.  
   Hij wou graag gymmen op school, maar dat mocht ook niet.  
   Hij wou graag net zo zijn als de andere jongetjes, maar dat was hij     
   niet…    
 
   Gerald heeft laten zien hoe hij zijn beperking om heeft kunnen    
   zetten in een kracht.  
   Het ultieme voorbeeld daarvan is zijn doel om als   
   rolstoeltafeltennisser aan de Paralympische Spelen van Parijs  
   2024 deel te nemen.  
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Parijs is letterlijk nog een lange weg! 
 
Gerald zal hierover vertellen op 16 november in de Huiskamer. 
 
 
Opgeven voor 11 november bij Tonny van Beerendonk thema@zorgcooperatieherpen.nl of 
een telefoontje naar haar 06-57537090.  
Entree: Gratis voor leden. Niet leden betalen € 3,00. 

 
     
                                                                                                            
In verband met de capaciteit van de Huiskamer is het echt belangrijk dat U zich opgeeft! 
Vol is vol! 
 
 
De website van Het Land van Herpen kunt u voortaan gemakkelijk bezoeken door het 
scannen van de volgende QR code: 
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