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AAN:
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Ook lid worden? Maak er werk van!
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DE DORPSCOÖPERATIE IN DEZE CRISISTIJD VAN HET
CORONAVIRUS
De Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt maakt zich zorgen over het wel en wee van de kwetsbare

inwoners van Hollandscheveld, nu de beperkende maatregelen van het coronavirus nog van toepassing zijn. Zo
zijn bijvoorbeeld de dagontmoetingen van tweemaal per week in Dorpscentrum ’t Anker stopgezet.

Het spreekuur op donderdag van onze dorpsregisseur Jacomijn de Jong is voorlopig opgeschort. Evenmin kan

ze bij de inwoners op huisbezoek komen. Het zijn allemaal maatregelen om verdere verspreiding van het virus
te voorkomen. Dit is allemaal heel vervelend en deze beperkingen kunnen er toe leiden dat men zich eenzaam
gaat voelen.

Veel inwoners zullen het als vanzelfsprekende naoberhulp zien om er op te letten dat niemand ‘tussen wal en

schip’ valt. Maar voor het geval dat sommige kwetsbare inwoners toch verlegen zitten om hulp van anderen
dan is er altijd de mogelijkheid om dorpsregisseur Jacomijn de Jong van HollandscheveldVerbindt te bellen.
Jacomijn is telefonisch bereikbaar. Haar telefoonnummer 06- 2321 1010.

Inwoners kunnen contact met haar opnemen voor allerlei servicediensten. Als iemand niet de deur uit kan of dit
niet aandurft om bijvoorbeeld de boodschappen te halen en geen buren of familie in de naaste omgeving heeft,

dan kan dorpsregisseur Jacomijn de Jong hiervoor een vrijwilliger inschakelen. Ook als kwetsbare ouderen zo

langzamerhand de behoefte hebben wat aanspraak te hebben, dan kan Jacomijn ook regelen dat zij met enige
regelmaat door een vrijwilliger worden gebeld om wat bij te praten.
Wij moeten naar elkaar om blijven kijken
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Beste mensen,
De Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt en de Vereniging Hollandscheveld hadden hun jaarvergadering
al gepland voordat wij te maken kregen met het coronavirus en er zo goed als niets meer door kon gaan. Beide
verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en, in de verwachting dat deze misère nog wel even kan

aanhouden, het besluit genomen om hun jaarvergaderingen dit jaar af te gelasten. In plaats hiervan ontvangt

nu iedere inwoner van ons dorp deze nieuwsbrief in de bus. Omdat het ongewone tijden zijn. Ook omdat de
onderwerpen waar de beide verenigingen mee bezig zijn voor alle inwoners van belang zijn. Daarom willen wij

ook ongewoon en creatief met de dingen omgaan. Wij hopen dat dit gewaardeerd wordt. En als je zegt, maar ik
wil ook wel lid worden! van beide verenigingen of van één van beide dan kan dat natuurlijk. Graag zelfs.

Bedenk daarbij dat de Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt en de Vereniging Hollandscheveld geen clubs
zijn van en voor alleen maar ouderen. Zij zijn er voor alle inwoners. Jong en oud. Ziek of gezond, rijk of arm, het

maakt niet uit, wij doen wat wij kunnen doen in het belang van het dorp en al zijn inwoners. En wat specifiek de
dorpscoöperatie betreft: Denk vooral niet ik ben jong en ik red mij wel. Het is natuurlijk niet te hopen, maar dit

kan morgen anders zijn. Daar komt nog eens bij dat het ook fijn is dat je ouders ook geholpen kunnen worden
door de vrijwilligers van de dorpscoöperatie. Dat kan voor jou een hele geruststelling zijn en dit kan jouw taak
van mantelzorger verlichten.

De aanmeldingskaarten die aan deze nieuwsbrief zijn gehecht kun je zonder postzegel terugsturen. Doe het!
Samen maken wij het onszelf gemakkelijker!

DE JAARVERGADERINGEN 2020 GAAN DUS NIET DOOR!
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De jaarvergadering van de Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt was gepland op 6 mei 2020.

Huishoudelijke zaken stonden op de agenda en bijpraten over de gang van zaken en over de stand van zaken.
Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan er dit jaar twee aftredend zijn en herkiesbaar, te weten Jan van der

Weide en Jan de Vries. Het bestuur stelt voor beiden te herbenoemen. Als leden geen tegenkandidaten hebben
gesteld vóór 6 mei a.s., dan worden beiden geacht te zijn verkozen. Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden
ingediend bij Wim Kleine (mailadres: wim.kleine@ziggo.nl).

Roeli Mossel, de bestuurder van de NNCZ/Beatrix/thuiszorg Hollandscheveld had toegezegd om na het officiële

deel in het openbare gedeelte van deze avond een inleiding te verzorgen en eventuele vragen van de leden te
beantwoorden. In plaats hiervan heeft ze nu haar bijdrage op papier gezet. Deze bijdrage is in deze nieuwsbrief
opgenomen.

Vooraankondiging incassering contributie 2020

Voor onze leden van de dorpscoöperatie die middels een machtiging automatisch betalen zal de
contributie begin juni a.s. worden afgeschreven (onze incassant ID is NL56ZZZ622059350000)
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De jaarvergadering van de Vereniging Hollandscheveld zou op 13 mei 2020 worden gehouden. De uitnodiging

en de agenda van deze jaarvergadering stonden al in PR8veld van april. Ook op deze agenda staan de voor
een jaarvergadering gebruikelijke huishoudelijke zaken, waaronder het punt bestuursverkiezing. Gerwin Otten is
aftredend en niet herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen Jan Kip en Jantinus Pol. Leden van

de vereniging kunnen ook kandidaten stellen. Dit kon men doen tot de aanvang van de vergadering, zo stond op
de agenda. Nu de vergadering niet doorgaat kunnen de leden kandidaten schriftelijk voordragen bij de secretaris

Peter Dekker tot 13 april a.s. (mailadres: secretaris@pb-hollveld.nl). Indien er geen kandidaten worden gesteld
tegenover de beide kandidaten van het bestuur dan worden deze beide kandidaten geacht te zijn verkozen.

Los van deze twee kandidaten doet het bestuur in PR8veld van april een oproep aan de leden om in de drie vacatures
die er dan nog zijn kandidaten aan te dragen. Het loopt nog geen storm. Je kunt jezelf hiervoor melden, maar ook
anderen. Doe dit zo spoedig mogelijk! Dit zal de zittende bestuursleden inspireren en nog meer motiveren.

4 MEI-HERDENKING 2020
VERENIGING

De herdenkingscommissie die uit naam van de Vereniging Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang elk jaar de

dodenherdenking organiseert, heeft voor dit jaar i.v.m. de coronacrisis de gezamenlijke 4 mei-herdenking op de
Brink en de begraafplaats afgelast. Het is mogelijk dat er een alternatieve herdenking wordt gehouden, maar op

het moment dat deze nieuwsbrief wordt gemaakt is het nog niet duidelijk of die doorgang kan vinden. Het lijkt

er nu op dat u de dodenherdenking thuis zult moeten beleven. Het zou heel mooi zijn als u door middel van het
ophangen van de Nederlandse vlag laat zien dat u in gedachten bij de oorlogsslachtoffers bent. Dit kan op 4 mei

van 18.00 uur tot zonsondergang. De vlag hangt dan halfstok. De kerkklokken zullen op 4 mei ’s avonds voor
acht uur een aantal minuten worden geluid. Precies om acht uur zullen zij stoppen, zodat duidelijk is wanneer de
twee minuten stilte beginnen.

Op 5 mei vieren we dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd. Het zou geweldig zijn als uw vlag dan de hele dag in top wappert!
Mocht er ruimte zijn, omdat de regels dat op dat moment toelaten, voor een alternatieve 4 mei-herdenking, dan
plaatsen wij informatie hierover in de Hoogeveensche Courant en op de sociale media.
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WOONENQUÊTE
De uitslag van de enquête geeft ons een mooi beeld van de woonwensen.

REACTIES

STARTER /
VERHUISPLANNEN

KOOPWONING

Meer dan 500 vragenlijsten

±60 jongeren melden zich als

60% van de ‘starters’ geeft de

zijn terugontvangen. Dat is
meer dan 20%. Een mooie
opbrengst.

Inwoners bedankt!

‘starter’ op de woningmarkt

voorkeur aan een koopwoning

±140 huishoudens hebben

huishoudens wil een

verhuisplannen

SOORT WONING

TYPE WONING

Bij de ‘starters’ zijn

± 75% van de huishoudens

hoekwoningen en tweekappers
verreweg favoriet

Bijna de helft van de
koopwoning

LOCATIE
Van de huishoudens geeft

kiest voor een gelijkvloerse

meer dan de helft aan dat hun

Bijna 60 huishoudens denken

WZC Beatrix moet staan

grondgebonden woning

woning dichtbij de winkels en

aan verhuizing naar een

woonhof, 40 hiervan geven aan
dit te willen voor de sociale
contacten

De volgende stap is een informatievond voor de inwoners. Deze informatieavond zal te zijner tijd in PR8veld

worden aangekondigd. Als de coronacrisis het toelaat komt er in het najaar een informatiebijeenkomst met
presentatie van de complete uitslag van de enquête

De gemeente informeert ons in deze bijeenkomst over uitbreidings- en bestemmingsplannen voor Hollandscheveld

De woningbouwcorporaties Woonconcept en Domesta zullen een bijdrage leveren en de Noord Nederlandse
Coöperatie van Zorginstellingen (NNCZ) zal het met ons hebben over de kansen van ‘zorg en wonen’.
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EEN NIEUWE WERELD WAAR CORONA ONDERDEEL VAN
UITMAAKT

Roeli Mossel, Bestuurder NNCZ (waaronder thuiszorg Hollandscheveld en Woonzorgcentrum Beatrix)
Het bestuur van de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt had mij gevraagd om tijdens de ledenvergadering

van 6 mei een inleiding te houden. Uiteraard was ik daartoe bereid geweest. Tussen het moment van vragen
(begin maart) en nu (half april) is er echter nogal wat veranderd in de wereld en ook in onze directe omgeving. We

zijn met z’n allen geconfronteerd met een nieuw virus waarvoor we nog geen behandeling of vaccinatie kennen.

Een virus dat zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid, maar ook met regelmaat voor gezonde jongere
mensen, een zeer nare uitwerking kan hebben. We zijn geconfronteerd met sociale isolatie, “de anderhalve meter
maatschappij”, thuiswerken, scholen dicht, verlies van werk en inkomen etc.

Voor onze organisatie, die als kerntaak zorg voor ouderen en chronisch zieken heeft, zijn de effecten enorm. In

de eerste plaats uiteraard voor cliënten, zowel thuis als in onze woonzorgcentra. Ik noem een aantal voorbeelden
van zaken die aan de orde zijn.

De dagcentra zijn al langer dan een maand gesloten. Bezoekers die er kwamen vanwege structuur in de dag,

sociale contacten of ter ontlasting van de mantelzorger zijn al die tijd al thuis. We zien hiervan de effecten

ontstaan doordat de eerste mensen nu om een opname in het woonzorgcentrum gaan vragen omdat het thuis
niet meer gaat.

Sinds 20 maart jl. zijn alle zorgvoorzieningen in Nederland gesloten, zo ook de onze. Dit betekent dat wanneer
je bv. in woonzorgcentrum Beatrix woont je al sinds die tijd geen bezoek meer mag ontvangen en ook zelf niet

naar buiten mag om iemand te bezoeken of een boodschapje te doen. We hebben ons ook genoodzaakt gezien

om ook die delen van onze gebouwen waar ouderen zelfstandig wonen, maar bouwtechnisch gezien in hetzelfde
gebouw wonen, ook af te sluiten. Dit leverde begrijpelijk de nodige vragen op. We merken echter dat in die
woonzorggebouwen waar nu de eerste besmettingen (cliënten en/of professionals) zijn ontstaan geen sprake

meer is van vragen over deze ingestelde maatregel. We zien dat bewoners zeer verschillend omgaan met de

grote beperking die hun is opgelegd. Van nauwelijks bewust zijn van …. en genietend van de aandacht van de
professionals tot volledig van slag door gemis van partner of familielid waar soms dagelijkse bezoekjes aan de

orde waren. Zeer schrijnend dat deze mensen, vaak in het laatste deel van hun leven, dit nog mee moeten maken.
Uiteraard maken ook wij uitzonderingen voor het ontvangen van bezoek wanneer een bewoner gaat sterven.

Speciaal noem ik hier ook de naasten van onze bewoners. Zij zien niet hoe het gaat met hun familielid, zowel
niet de mooie als de moeilijke momenten (beeldbellen is toch echt anders dan bij elkaar zijn). Steeds is er de
aanwezigheid van gemis, ongerustheid, onzekerheid en angst over de kans dat er wel besmettingen kunnen
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ontstaan en de effecten die dat dan gaat hebben. Wat mij betreft is hier te weinig aandacht voor. Dus kent u
iemand met een familielid in een woonzorgvoorziening, dan kunt u hier wellicht wat aandacht voor hebben.

Voor onze bewoners is vanuit het dorp erg veel aandacht en dat wordt erg gewaardeerd. De heerlijke paaslunch,

bloemen, optredens buiten, het kan niet op. Wat een kracht en medemenselijkheid heeft dan het dorp
Hollandscheveld, prachtig om te ervaren. Ik spreek oprecht de wens uit dat wanneer de corona-maatregelen
wat zijn afgeschaald deze aandacht volop blijft bestaan.

De groep die ik nog niet heb genoemd zijn de professionals en vrijwilligers. Op het moment van schrijven van

deze tekst (15-4-20) is er nog geen besmetting ontstaan binnen ons woonzorgcentrum Beatrix. Zowel niet bij
cliënten als medewerkers en vrijwilligers. Alle genomen maatregelen voelen hierdoor soms als onwerkelijk en

ligt de nadruk vooral op het creëren van een zo goed mogelijke tijd voor de bewoners. Hiermee is er een groot

contrast met NNCZ-organisatieonderdelen in Hoogeveen waar al wel sprake is van besmettingen, ernstig zieke
mensen, besmet verplegen en zieke collega’s. Wat een toppers zijn onze medewerkers en vrijwilligers ten tijde
van deze crisis. Ze staan er in de frontlinie om besmette mensen te verzorgen, ongeruste familie te woord
te staan, elke dag maar weer. Ook hier spreek ik de wens uit dat het respect, ook voor de professionals en
vrijwilligers in de ouderenzorg, wanneer Corona iets minder actueel is, blijft bestaan!

Voor nu wens ik u vooral toe dat u gezond blijft en op korte termijn weer een grotere nabijheid mag ervaren van
uw naasten.

Vriendelijke groet,
Roeli Mossel
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DE ACTIVITEITENCIJFERS VAN DE DORPSREGISSEUR
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Het aantal meldingen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is

in 2019 afgenomen ten opzichte van 2018. Er werden vooral minder indicaties

voor vervoer afgegeven. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de vraag

naar een vrijwilliger van de dorpscoöperatie voor bijvoorbeeld vervoer naar het

ziekenhuis is toegenomen. Voor een aantal mensen is het van grote waarde dat dan een vrijwilliger meegaat. Zij

worden op het afgesproken tijdstip van huis afgehaald. De vrijwilliger kan eventueel helpen bij het verplaatsen in

het ziekenhuis en na de afspraak kan men meteen weer vertrekken. Dit wordt als zeer positief ervaren. Verder is
er meer gebruik gemaakt van vrijwilligers voor administratieve klussen. Vooral werd er veel meer hulp ingeroepen

voor het invullen van de aanvraag van ‘meerkosten’. Na de ‘KanskaartenActie’ in 2018 blijkt dat hulp bij dergelijke
aanvragen nodig is.

Steeds vaker komt het voor dat de dorpsregisseur wordt benaderd voor advisering en vragen om mee te denken
over het aanpassen van de woning zodat men hierin langer veilig kan blijven wonen. Ook wordt veelvuldig
gevraagd om advies over het inzetten van bepaalde hulpmiddelen.

WMO 2019

6

WMO 2018

127 MELDINGEN

13

194 MELDINGEN

6

7

thuishulp

7

vervoer

11

56

56

rolstoel

rolstoel

62

12

thuishulp
begeleiding
vervoer
rolstoel

22

scootmobiel

scootmobiel

woning

woning

scootmobiel

6

6

vervoer

13

begeleiding

begeleiding

11

18

thuishulp

13

hulpmiddel

woning

hulpmiddel

24

43

hulpmiddel

28

28

3

4

VRIJWILLIGERS 2018

VRIJWILLIGERS 2019

19

130 AANVRAGEN

184 AANVRAGEN

6

4

3

vervoer

19

3

6

tuin

6

21

3

vervoer
tuin

klusjes

vervoer

23

tuin

administratie /
computer
administratie
/

21

131
131

klusjes

klusjes

computer

administratie /
computer

bezoek

bezoek

boodschappen

boodschappen

bezoek
95

boodschappen

Het is in 2019 voor de eerstemaal dat het aantal aanvragen voor het inzetten van een vrijwilliger groter is dan het
aantal Wmo – meldingen.
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PROVINCIE DRENTHE EN GEMEENTE HOOGEVEEN
VERSTREKKEN SUBSIDIE

Een wijk met water is beter en ook mooier

Een drooggevallen wijk

Vitaal Veenkoloniaal gebied

De werkgroep Vitalisering Veenkoloniaalgebied van de Verenigingen voor Plaatselijke Belangen van Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Noordscheschut heeft in samenwerking met Luit Hummel van de BOKD (Brede Overleg

Kleine Dorpen) een subsidie aangevraagd en ontvangen van de Provincie Drenthe en de Gemeente Hoogeveen.
De subsidie is er voor bedoeld om een integrale landschapsvisie, inclusief een landschapsbiografie op te stellen.
Dankzij deze subsidies hebben wij nu een kostendekkende begroting.
Doel

Deze landschapsvisie heeft als doel de onderlegger te vormen voor de verbinding van landschap met de praktijk,

waarbij bewoners en ondernemers uit deze dorpen centraal staan. De visie resulteert in een aantal te formuleren
wensen en doelen voor de ontwikkeling van het gebied met bijpassende concrete uitvoeringsmaatregelen.
Uitvoeringmaatregelen

In lijn met de nog te formuleren wensen en doelen zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan concrete uitvoeringsmaatregelen zoals:
•

Versterken van de bosgebieden door onder andere de waterhuishouding hier beter op af te stemmen

•

Herstel van een aantal wijken, zowel uit cultuurhistorisch opzicht als ook ten behoeve van de biodiversiteit en

•

•

•
•
•
•

Herstel en behoud van het cultuurhistorisch landschap
de weidevogel

Verbetering van de ontsluiting van het gebied voor inwoners en recreatief gebruik, zoals het beter begaanbaar
maken van bestaande en nieuw te creëren wandelpaden, ook met hulpmiddelen ten behoeve van minder
mobiele inwoners

De aanleg van een fietspad als verbinding tussen het bosgebied en Nieuwlande als schakel in een aaneensluitende fietsverbinding tussen Zuidwolde en het Kanaal Coevorden – Zwinderen

Het versterken van de vrije tijdseconomie ten behoeve van een impuls voor de leefbaarheid van de dorpen,
zoals bijvoorbeeld een belevingspad

Onderzoek of en zo ja waar in het gebied nieuwe energiebronnen geplaatst kunnen worden ten behoeve van
het opwekken van energie door een dorpscollectief

Onderzoek naar draagvlak voor circulaire landbouw en naar de mogelijkheden hiervoor

Startbijeenkomst

Oorspronkelijk hadden wij als planning dat er in maart een bijeenkomst zou worden gehouden met de inwoners/

grond- en boseigenaren en ondernemers om iedereen te informeren en om met elkaar van gedachten te wisselen
over een gezamenlijk te ontwikkelen gebiedsvisie. De hoogleraar Landschapsgeschiedenis Prof. Dr. Ir. Theo Spek

heeft toegezegd dat wij om te beginnen onder zijn deskundige leiding een landschapsbiografie zullen opstellen.

Het coronavirus heeft echter roet in het eten gegooid. Omdat het eind hiervan nog niet in zicht is, stellen wij deze
startbijeenkomst voorlopig uit tot in het najaar. Een ieder zal hiervoor te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.

IN ONS DORP ZORG J E SAMEN VOOR GOEDE ZORG!
LID WORDEN?

VERENIGING HOLLANDSCHEVELD

In Hollandscheveld regelt de dorpsregisseur zelfstandig de ondersteuning vanuit de
Wet
maatschappelijke
ondersteuning
(Wmo)ofen
deéén
inzet
deom
hulp
door vrijwilligers
Zeg je nu, jazeker wil
ik wel lid worden van
beide verenigingen
van
vanvan
beide
de besturen
van deze verenigingen

PLAATSELIJK BELANG

een hart onder de riem te steken en om de activiteiten in het belang van ons dorp en zijn inwoners te ondersteunen, dan

Daar kan
iedere
vroeg of laat deniet
vruchten
van plukken.
zouden wij dat heel fijn vinden.
Hopelijk
zijninwoner
de contributiebedragen
het probleem.

ledere inwoner die meerderjarig is kan lid worden van de dorpscoöperatie.

Lid van de Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt kun je worden voor een contributiebedrag van € 10,- per jaar

ER ZIJN U AL MEER DAN 700 INWONERS VOORGEGAAN

per persoon. Overige personen die tot dezelfde huishouding behoren betalen een contributiebedrag van € 7,50 per
jaar per persoon.

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar per persoon, maar voor alle meerdere
personen onder één dak geldt een contributie van € 7,50 per jaar per lid.

Het lidmaatschap van de Vereniging Hollandscheveld kost € 5,- per jaar per persoon. Vul dan beide of één van
beide machtigingskaarten in en stuur deze (al dan niet in een enveloppe) op naar antwoordnummer 79136. U hoeft geen
postzegel te plakken.

Doet u ook mee? Wordt dan lid!

Ja, ik/wij* word(en) lid en machtig(en) hier-

Dorpscoöperatie

Naam:

dhr./mevr.*

en partner:

dhr./mevr.*

Adres incassant:

Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt
Riegshoogtendijk 47 Postcode incassant: 7913 AA
Hollandscheveld
Incassant ID: NL56ZZZ622059350000

Woonplaats incassant:
Kenmerk machtiging**: Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging

Adres:
Postcode:

Lidma
a
kost u tschap
slecht
s
Handtekening:

Woonplaats:

Email:
IBANrekeningr**:
Datum:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HollandscheveldVerbindt doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van HollandscheveldVerbindt. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
*Doorhalen wat niet van toepassing is. **Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging.

Naam:

dhr./mevr.*

en partner:

dhr./mevr.*

Naam incassant:
Adres incassant:

p/j.

Vereniging Hollandscheveld Plaatselijk Belang
De Boeten 31
Postcode incassant: 7913 RA
Hollandscheveld
Incassant ID: NL09ZZZ400470580000

Woonplaats incassant:
Kenmerk machtiging**: Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging

Adres:
Postcode:

€ 5,-

Woonplaats:

Email:
IBANrekeningr**:
Datum:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging Hollandscheveld doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Vereniging Hollandscheveld. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
*Doorhalen wat niet van toepassing is. **Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging.

Handtekening:

S€PA DOORLOPENDE MACHTIGING

VERENIGING

Ja, ik/wij* word(en) lid en machtig(en) hierbij de
Vereniging Hollandscheveld, tot wederopzegging, het jaarlijkse contributiebedrag à €5,- p.p. één
maal per jaar af te schrijven.

S€PA DOORLOPENDE MACHTIGING

HOLLANDSCHEVELDVERBINDT

bij de dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt, tot wederopzegging, het jaarlijkse contributiebedrag één maal per jaar af te schrijven.

Naam incassant:

Onze dorpsregisseur kan veel voor u betekenen met al
Voordelen van de
dorpscoöperatie
die
bevoegdheden en mogelijkheden die zij heeft.
Pluk daar dus de vruchten van door lid te worden!

• Onze dorpsregisseur Jacomijn de Jong heeft haar kantoor in dorpscentrum ‘t Anker
• Zij heeft daar elke donderdag van 10.00 uur tot 11.00 uur spreekuur
N.B.
Voor
wettelijke
zorg
ondersteuning
kanuiedereen
terecht bijtelefonisch
onze dorpsregisseur.
Daar hoeft u
• Om
een
afspraak
metofhaar
te maken kunt
haar rechtstreeks
bereiken onder
dus nummer
geen lid van
de
dorpscoöperatie
voor
te
zijn.
Het
lidmaatschap
is
wel
nodig
voor
het
kunnen
06-232 110 10 of per mailadres: dorpsregisseur@hollandscheveldverbindt.nl inzetten
van
onze
vrijwilligers.
Juist deze
dienstverlening
vrijwilligers, soms in combinatie met de wettelijke
• Als
het
nodig of wenselijk
is komt
ze ook naardoor
u toe
dienstverlening
kan
u
veel
voordelen
bieden.
• Zij regelt voor u de wettelijke ondersteuningstaken (Wmo), zoals thuiszorg, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en begeleiding
• Zij kan er ook voor zorgen dat u hulp krijgt van één of meer van onze 120 vrijwilligers om bijvoorbeeld:
Lid• worden?
U met de auto naar de dokter, het ziekenhuis of een andere bestemming te
brengen en er natuurlijk voor te zorgen dat u weer thuis komt
Vul dan
de aanmeldingskaart
in doen
en verstuur deze per post. Een postzegel is niet nodig. Meerdere
• Boodschappen
met u hieronder
of voor u te
aanmeldingskaarten
kunt
u
downloaden
vanaf
website www.hollandscheveldverbindt.nl.
Ze zijn ook
• Samen met u te gaan wandelen, fietsenonze
of koffie/thee
te drinken of andere leuke
verkrijgbaar
in dorpscentrum
dingen
te gaan doen ‘t Anker.
• Uw tuin op te knappen of klusjes aan of in uw huis te doen
• Samen met u uw administratie bij te houden of op orde te brengen
• Problemen met uw computer op te lossen
Postzegel niet nodig
Dorpscoöperatie
• Zij
kan samen met de wijkverpleegkundige van WZC Beatrix sinds 1 januari 2016 ook de verzorging en
HOLLANDSCHEVELD
verpleging bij u aanVERBINDT
huis regelen

Onze dorpsregisseur kan veel voor u betekenen met al
die bevoegdheden en mogelijkheden die zij heeft.
Pluk daar dus de vruchten van door lid te worden!
Vereniging Hollandscheveld
N.B. Voor wettelijke zorg of ondersteuning kan iedereen terecht bij onze dorpsregisseur. Daar hoeft u
Antwoordnummer 79136
dus geen lid van de dorpscoöperatie voor te zijn. Het lidmaatschap is wel nodig voor het kunnen inzetten
7913
ZV Hollandscheveld
van onze vrijwilligers. Juist deze dienstverlening door
vrijwilligers,
soms in combinatie met de wettelijke
dienstverlening kan u veel voordelen bieden.

Lid worden?
Vul dan de aanmeldingskaart hieronder in en verstuur deze per post. Een postzegel is niet nodig. Meerdere
aanmeldingskaarten kunt u downloaden vanaf onze website www.hollandscheveldverbindt.nl. Ze zijn ook
verkrijgbaar in dorpscentrum ‘t Anker.

Postzegel niet nodig

VERENIGING
Dorpscoöperatie

HOLLANDSCHEVELDVERBINDT

Vereniging Hollandscheveld
Antwoordnummer 79136

7913 ZV Hollandscheveld

Dorpsco

HOLLA

