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Wat wonen we in een vooruitstrevend dorp.
Terwijl ik naar radio Drenthe luister, hoor ik een heel bekend
verhaal.
Een mevrouw verteld over het ziek zijn van haar zoon die A.L.S
heeft.
De dingen die ze tegenkomt. Niet weten waar je moet zijn, wie je
kan helpen en alles eromheen.
Er zijn mantelzorgconsulenten, maar dat is niet genoeg.
Dat wat je nodig bent is een persoon die de regie van je over kan
nemen.
Want alle zakelijke dingen waar je geen weet van hebt en de
muren waar je steeds tegen aanloopt kosten teveel energie.
En laten wij nu nét zo’n persoon in ons dorp hebben......DE
DORPSREGISSEUR.
Ik heb al een paar keer met deze vrouw te maken gehad. De
warmte die ze geeft, voelt als een deken om je schouder.
De dingen die ze voor je kan regelen, geeft het gevoel dat je het
niet alleen hoeft te doen.
Zij probeert je te helpen waar het nodig is !!!
En dus is het ontzettend hard nodig dat er in meer dorpen en
steden een “regisseur “ komt. Zodat de mantelzorger de liefde,
verzorging en aandacht kan geven aan degene die dat nodig is
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VOORWOORD
Het is een goed moment voor een nieuwsbrief van de dorpscoöperatie.
Want er is belangrijk nieuws te melden

Samen zorgen voor goede zorg,
daar gaan wij voor!
De dorpscoöperatie en Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Icare en NNCZ/Beatrix Thuiszorg Holland-

scheveld slaan de handen ineen om in ons dorp de
wijkverpleging en al die andere zorg en hulp in samenspel te regelen. Dit samenspel moet ertoe leiden

dat de cliënten en patiënten beter af zijn. De zorgvraag wordt in z’n totaliteit in kaart gebracht en geregeld. Daarnaast kunnen de leden van de dorpsco-

öperatie bij de dorpsregisseur ook een beroep doen
op de diensten van al die vrijwillige medewerkers.
Zo willen wij bereiken dat de zorgvraag en dus het

belang van de cliënt en patiënt voorop staat en het
versnipperde zorgsysteem ondergeschikt wordt gemaakt. Dit moet de komende jaren onze gezamenlijke uitdaging worden.

De vier zorginstellingen hebben mede op basis van

de voorwaarden van de dorpscoöperatie een drie jarig contract afgesloten met zorgverzekeraar Zilveren

Kruis. Deze voorwaarden die van de dorpscoöperatie moeten er voor zorgen dat de zorg completer

en op maat wordt geleverd. Het resultaat hiervan
moet zijn dat het voor de cliënt/patiënt gemakke-

lijker wordt om langer zelfstandig te kunnen blijven

wonen. Kortom dat zorg er echt toe doet als het gaat
om de kwaliteit van leven. Hiervoor is een hechte samenwerking van alle zorgverleners noodzakelijk. De

administratieve last dient tot een minimum beperkt
te blijven om de beschikbare tijd optimaal aan directe zorg te besteden. Dat is de inzet van de dorps-

coöperatie. Van de vier zorginstellingen verwachten
wij dezelfde inzet. Zij geven in deze nieuwsbrief hun
gezamenlijke visie over de nieuwe aanpak. De beleidsadviseur voor het sociaal domein van de ge-

meente Hoogeveen geeft ook zijn visie hierop. De
burgemeester van Hoogeveen pleit in zijn bijdrage
aan deze nieuwsbrief voor meer samenwerking en

samen bouwen met inwoners om hun leefomgeving
te verbeteren. Als voorbeeld hiervan noemt hij de
dorpscoöperatie.

Voor het welslagen van deze nieuwe aanpak van de

zorg in ons dorp is samenwerking tussen de profes-

sionele zorginstellingen onderling, met de huisartsen
en met de dorpscoöperatie een noodzaak.

Wij geven in deze nieuwsbrief ook aan hoe wij de

zorg in ons dorp verder willen vernieuwen en hoe
moeizaam er dit aan toe gaat. Wij willen toe naar
één dorpsbudget voor de zorg in ons dorp. Cliënten/

patiënten worden dan niet meer geconfronteerd met
de versnipperde en bureaucratische wereld van de
zorg. Bovendien kan de zorg dan effectiever en effi-

ciënter worden ingericht in het belang van het welzijn

van de cliënt/patiënt. Maar dit is werkelijk knokken
tegen de macht van de zorgverzekeraar.
En verder...

Verder is in deze nieuwsbrief te lezen waar de dorps-

coöperatie en haar dorpsregisseur druk mee zijn.

En wij doen ook een oproep aan de inwoners van
ons dorp, die nog geen lid zijn van de dorpscoöpe-

ratie, om lid te worden. De dorpscoöperatie is een
“club” voor iedereen, jong en oud, ziek of gezond,
het maakt niet uit, want de dorpscoöperatie WIL SAMEN ZORGEN VOOR EEN GOEDE LEEFOMGEVING VOOR IEDEREEN.

En tenslotte om alvast te noteren:

De jaarvergadering is op woensdag 4 april 2018 om
19.30 uur in dorpscentrum ‘t Anker.

Wij hopen dat veel geïnteresseerden deze nieuws-

brief met belangstelling zullen lezen.
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BESTUURLIJKE
INNOVATIE
Wat is dat eigenlijk?

Voor mij is bestuurlijke innovatie een beweging. Een beweging die ingezet
is vanuit de samenleving: inwoners hebben volop ideeën en we willen

steeds meer samenwerken en samen bouwen aan een mooie gemeente.

U heeft namelijk zulke mooie en goede ideeën voor uw dorp of buurt, die
ideeën wil ik graag de ruimte geven. Zo is ook HollandscheveldVERBINDT
ontstaan. Een idee van u, geweldig!

De gemeente wil graag op voorhand in gesprek met mensen die met een
idee rondlopen om hun leefomgeving te verbeteren. Niet als het idee al

helemaal uitgewerkt is, maar als gesprekspartner vanaf het begin betrok-

ken worden. Zo kunnen we elkaar helpen om samen Hollandscheveld
nóg mooier te maken. Ik wil dat inwoners, ondernemers, organisaties,
bestuurders, raadsleden en ambtenaren samen het gesprek aangaan. Als

partners, samen om de tafel om verbeterplannen te bespreken, ideeën uit

te wisselen en ervaringen te delen. En er ook samen voor te zorgen dat
het gerealiseerd wordt.

De ruimte die u als inwoner hebt, is groot. Daarom nodig ik u van harte uit:
kom met uw ideeën, dan onderzoeken we samen hoe we ervoor kunnen

zorgen dat uw ideeën werkelijkheid worden. Wat mij betreft is the sky the
limit, maar we moeten natuurlijk wel de wettelijke grenzen in de gaten

houden. Als we ook daarin vanaf het begin samen optrekken, dan komt
het vast helemaal goed met al uw mooie plannen.

Karel Loohuis, burgemeester gemeente Hoogeveen

De ruimte die u als
inwoner hebt, is groot
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KNOKKEN VOOR
VERNIEUWING IN
DE ZORG
...tegen de stroom in

De dorpscoöperatie zit al zo’n drie jaar met NNCZ/WZC Beatrix, de
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ZORG IN DE
WIJK
door Henk Fokkes,
beleidsadviseur Sociaal
Domein gemeente
Hoogeveen

gemeente Hoogeveen, en het ministerie van VWS en zorgverzekeraar

Als u wijkverpleging nodig heeft kunt u

van de zorg in ons dorp.

aantal zorgaanbieders in Hollandscheveld.

Het Zilveren Kruis aan tafel. Wij hebben het dan over vernieuwing

Het zorgsysteem in ons land is geregeld in drie zorgwetten.

Deze drie zorgwetten die werken geheel gescheiden van elkaar en
worden door verschillende instanties uitgevoerd met ieder z’n eigen

financieringsvorm. De gemeente voert de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo) uit en betaalt de kosten van onder andere de
thuiszorg uit de gemeentekas. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en fi-

nanciert onder andere de wijkverpleging uit de premies die wij met
elkaar betalen voor de zorgverzekering. Het rijk is verantwoorde-

lijk voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en betaalt
de kosten van de langdurige (24 uurs) zorg uit ’s lands schatkist.

Hier zitten als het ware schotten tussen. In onze gesprekken van

de afgelopen drie jaar gaat het over de uitwerking van een systeem

zonder schotten. Als mensen nu een zorgvraag hebben moeten ze
soms bij meerdere loketten hun vraag neerleggen en toelichten.

Het is onze bedoeling dat daar nieuwe oplossingen voor gevonden
worden die het eenvoudiger maken voor zowel inwoners als pro-

fessionals. Daarbij wordt ook bekeken of en zo ja hoe binnen de
financiering geschoven kan worden om beter aan te kunnen sluiten
bij de zorgvraag. Het doel is tot afspraken te komen waardoor het

mogelijk wordt dat het aanbod van zorg beter tegemoet komt aan
de zorgvraag. Cliënten en patiënten blijven minder met restvragen

zitten die in het huidige systeem niet of onvoldoende ingevuld (kun-

nen) worden. Een belangrijke rol hierin is ook weggelegd voor de
informele hulp, (mantelzorg en vrijwilligers) want samen ben je ster-

ker en kun je beter maatwerk leveren. Het positieve aan dit verhaal
is dat het ministerie en de gemeente enthousiast zijn. Maar zelfs na

drie jaar weet de zorgverzekeraar steeds weer nieuwe vragen te bedenken en een beslissing om met ons proefproject ‘in zee te gaan’

uit te stellen. De vraag die zich bij ons steeds meer opdringt is, of dit
een bewuste strategie is om ons plan van tafel te krijgen. Voorlopig
knokken wij samen met NNCZ/WZC Beatrix nog even door omdat

wij de overtuiging hebben dat het van groot belang is voor de inwoners van ons dorp.

vanaf 1 januari terecht bij een beperkt
De

zorgverzekeraar

belooft

de

beste

ondersteuning, meer tijd aan zorg voor

u en het afstemmen kan zo sneller. In
Hollandscheveld gaan we verder. U als

inwoner staat centraal: wat heeft u nodig om u
zelf te kunnen redden, zelf de regie te kunnen

blijven voeren en te kunnen meedoen.En

daar is vaak meer voor nodig dan wat in de
zorgverzekering zit. Ook de gemeente heeft

hier via de Wmo een belangrijke rol. En laten
we ook de vrijwilligers en mantelzorgers niet

vergeten. Het helpt dan niet indien iedereen
los van elkaar blijft werken. Nee, het vraagt

juist om samenwerking. Daarbij spelen de

wijkverpleegkundige en de dorpsregisseur

een belangrijke rol. Zij zorgen er voor dat

u snel en met zo weinig mogelijk regeltjes,
de juiste zorg en ondersteuning krijgt. En
in dat samenspel is het belangrijk dat de

financiën niet in de weg zitten. Daarom willen
we ook graag het geld vanuit de Wmo en

de zorgverzekering samenvoegen tot één
budget voor Hollandscheveld. Zo maken we

hier het verschil en zorgen er voor dat u de
zorg krijgt die aansluit bij uw vraag.
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“ZORG IN DE WIJK”
Samen meer dan ieder voor zich!

De Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt is in
de aanloop naar 2018 door Zorgverzekeraar Zilveren

Kruis benaderd om mee te denken over de contractering van zorgorganisaties voor wijkverpleegkundi-

ge zorg/ thuiszorg in Hollandscheveld. Zilveren Kruis

kiest er voor om onder de titel “Zorg in de Wijk” met
een beperkt aantal zorgorganisaties afspraken te
maken voor het leveren van zorg in 2018. Zilveren

Kruis wil daarmee samen met deze zorgaanbieders
en in afstemming met de Dorpszorgcoöperatie inzetten op het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaar-

heid van de zorg. De Dorpscoöperatie heeft daarbij
kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden, op basis

waarvan de uiteindelijke selectie van vier zorgaanbieders mede heeft plaatsgevonden.

Het inkooptraject is inmiddels afgerond. Vier zorgaanbieders zijn gecontracteerd op basis van het

model ‘Zorg in de Wijk’. Dat zijn Beter Thuis Wonen,

Buurtzorg, Icare en Thuiszorg Hollandscheveld van
de NNCZ (waar ook Woonzorgcentrum Beatrix onderdeel van uitmaakt). De Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en de gecontracteerde zorgorganisaties gaan nu samen aan de slag. Maar hoe gaan

deze zorgorganisaties nu ook echt bijdragen aan de
doelstellingen van de Dorpszorgcoöperatie?

De Dorpscoöperatie en zorgorganisaties werken al
in allerlei vormen en samenstellingen samen. Alle

betrokken partijen hebben in de kern dezelfde doelstelling: mensen met een zorgvraag zo goed mogelijk ondersteunen. Dit lukt het best in een samenspel
van vrijwillige en professionele vormen van zorg
en ondersteuning. Alleen maar professionele zorg

is vaak maar antwoord op een deel van de vraag.
Alleen maar vrijwillige ondersteuning is ook in veel

situaties uiteindelijk niet voldoende. Daar zit daar-

om ook de kracht van de Dorpscoöperatie en de
samenwerking met de zorgorganisaties. Het samen
optrekken en elkaar versterken en aanvullen is bepalend voor het succes: het zo goed mogelijk ondersteunen van de inwoners van Hollandscheveld. In

deze samenwerking staat de Dorpscoöperatie voorop. De zorgorganisaties helpen de Dorpscoöpera-

tie haar doelstellingen te realiseren en daarmee de
doelstellingen van de inwoners van Hollandscheveld

zelf. Kern hiervan is het uitgaan van de vraag van de
burger: hoe kunnen we de burger zo goed mogelijk

helpen, ongeacht de precieze vraag, de precieze situatie of waar iemand woont. En ongeacht ook of het

nu om vrijwillige hulp gaat, om bepaalde voorzieningen vanuit de gemeente, of om professionele zorg of
ondersteuning door de zorgorganisaties.

Door de Dorpscoöperatie hierin voorop te stellen

helpt dat allereerst om ook zelf de juiste positie in
te nemen. Daarbij vormt de vraag van de burger het

uitgangspunt. Wat kan nog door familie en vrijwilli-

gers gedaan worden en waar zijn echt professionals
voor nodig? Om het goede antwoord te hebben op
hulpvragen is het nodig dat we niet denken in systemen, organisaties of regelingen, maar in het gezamenlijk zo passend mogelijk beantwoorden van de

vraag. Daarvoor is nodig dat dorpsregisseur en de
wijkverpleegkundigen en andere medewerkers van

de zorgorganisaties nauw samenwerken en – uit-

gaande van de vraag van de burger – samen kijken
hoe deze vraag zo goed mogelijk beantwoord kan

worden in het eerder al genoemde samenspel van
vrijwillige en professionele vormen van hulp en on-

dersteuning. Daarbij is het uitgangspunt te komen
tot de meest praktische inzet, met zo weinig mogelijk

Samen kunnen we met u
meer dan ieder voor zich!
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verschillende gezichten. Waar nodig werken de zorgorganisaties onderling samen om tot de best passende invulling te komen met zo weinig mogelijk ge-

zichten. Door het samenspel van dorpsregisseur en

wijkverpleegkundige vereenvoudigt ook de toegang
tot zorg: niet steeds weer andere gezichten voor het

regelen van de benodigde ondersteuning, maar een
klein team van bekende gezichten.

Op dit moment werken we nog aan het kunnen inzetten van een samengesteld budget bij mensen met

een complexe vraag, waarbij de bedachte oplossin-
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geld worden en hoe kan er zo veel mogelijk van het

beschikbare geld ook echt ten goede komen aan de
directe zorgverlening.

Dat is waar de geselecteerde zorgorganisaties sa-

men voor willen staan en waarmee ze willen bijdra-

gen aan de doelstellingen die de Dorpscoöperatie
centraal stelt. Samen kunnen we met u meer dan
ieder voor zich!

Thuiszorg Hollandscheveld (NNCZ/ Beatrix)

gen voor de zorgvrager niet gehinderd worden door
verschillende financieringsvormen van gemeente,

verzekeraar en vanuit de wet langdurige zorg. Bij alle
inzet geldt steeds; wat is er nodig/ wat is de echte

vraag, wat kan vanuit familie, buren of anderen gere-

SAMEN DE WIJKVERPLEGING
VERBETEREN
Een bijdrage van zorgverzekeraar Het Zilveren Kruis

Zilveren Kruis is in Hoogeveen gestart met Zorg in de

Wijk. Met Zorg in de Wijk worden de beste aanbie-

ders geselecteerd die wijkverpleging mogen leveren.
Samen met wijkverpleegkundige organisaties, huisartsen, ziekenhuizen, gemeente en de Dorpscoöperatie Hollandscheveld zijn de volgende doelen geformuleerd:

Vergroten zelfredzaamheid en preventie

Zorgaanbieders krijgen de ruimte om de zelfredzaamheid en eigen regie te stimuleren. Een voor-

beeld hiervan is het verbinden van welzijn, preventie,
informele en formele zorg.

Meer inzet van innovaties in de zorg

De inzet van waardevolle innovaties blijft achter. Er is
meer ruimte om innovaties in te zetten.
Voorkomen onnodige zorg

Als er zorg geleverd wordt is het belangrijk dat dit op
een zo effectief mogelijke manier gebeurd (bijvoor-

beeld door minder administratieve lasten in de zorg).

Kwaliteit verhogen

Wij willen de zorginhoudelijke kwaliteit verbeteren

door te sturen op uitkomsten van de geleverde zorg.

Uitkomsten gaan bijvoorbeeld over de kwaliteit van
leven en de ervaren kwaliteit door de klant.
Een betere coördinatie van zorg

De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke rol in
de ondersteuning van de klant in de thuissituatie.

Alle aanbieders konden een plan indienen. De

Dorpscoöperatie Hollandscheveld, huisartsen en de

gemeente hebben een stem gehad in de beoordeling
van deze plannen. Op basis van de doelen zijn vier

zorgaanbieders geselecteerd voor het leveren van
wijkverpleging. Dit zijn de aanbieders Beter Thuis

Wonen Thuiszorg, Buurtzorg, Icare en NNCZ. Wij
hebben het vertrouwen dat onze klanten goede en
betaalbare wijkverpleging krijgen.

Dorpscoöperatie
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VAN DE DORPSREGISSEUR
Inmiddels is 2017 alweer voorbij en ben ik het nieuwe jaar weer fris begonnen.

•
8

8

Voor de Wmo zijn er 207 meldingen gedaan:
2

19
tuin
vervoer

14

thuishulp

5

25

bezoek
boodschappen
klussen
diversen
64 terug te kijken op alle activiteiten die
Goed om even

68

11

begeleiding
vervoer
rolstoel

28

scootmobiel
woning

12

hulpmiddel

56

we het afgelopen jaar hebben gehad. De dorpsco-

respijt

öperatie is inmiddels een begrip geworden in ons

dorp. Mijn werk als dorpsregisseur wordt daardoor

steeds mooier. Blij ben ik ook met het enthousiasme
van de vrijwilligers waar ik een beroep op kan doen.
Nogmaals mijn dank hiervoor!
•

Bij de aanvragen voor Wmo staat ook het onderdeel

In 2017 is er 113 keer een beroep gedaan op een
vrijwilliger:
8

een aantal keren een aanvraag gehad. Respijtzorg
wordt ingezet om mantelzorgers (tijdelijk) te ontlas-

8

19
tuin

64

thuis blijven wonen2en van partners / familie meer

thuishulp

5

wordt gevraagd25dan kan het betekenen dat de zorg

begeleiding

vervoer

even teveel wordt. Dan kan er een
68 indicatie voor re-

bezoek
boodschappen

rolstoel
willen weten dan kunt u met mij contact opnemen.

klussen
diversen

In 2016 waren er 91 aanvragen. Vooral de aanvragen voor vervoer is toegenomen. Van de le-

den die daar gebruik van maken hoor ik dat men
het zo fijn vindt dat er op het afgesproken tijdstip iemand klaar staat en dat men bijvoorbeeld

na de afspraak in het ziekenhuis meteen weer
•

van respijtzorg. Het afgelopen jaar heb ik hiervoor

ten in hun zorgtaken. Nu steeds vaker mensen langer

14

•

Respijtzorg:

naar huis kan.

•

Dagontmoeting
Komt u ook?

11

vervoer

spijtzorg worden afgegeven. Mocht u hier meer over
28

scootmobiel

Samenwerken

woning

12

In 2017 is nog meer de verbinding gezocht met
anhulpmiddel
56
deren om de zorg en hulpvragen van alle inwoners
respijt

zo goed mogelijk te beantwoorden. Er is overleg ge-

weest en samen gewerkt met de fysiotherapeuten,
wijkverpleegkundigen,

huisartsen,

praktijkonder-

steuner, maatschappelijk werk en medewerkers van
‘t Beatrix. Belangrijk is dat wij elkaar zo goed mogelijk weten te vinden en de lijnen kort zijn.
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tie en in juni voorlichting over Valpreventie. Vooral de

informatiemarkt in ’t Anker is goed bezocht. Ook in
2018 willen we samen weer activiteiten organiseren.
Dagontmoeting

Al jaren komt er iedere vrijdag een groep inwoners

bij elkaar in ’t Anker. Omdat er behoefte was aan nog
een dag is er nu ook op de dinsdag van 10.00 tot
14.00 uur de mogelijkheid om samen koffie te drin-

ken, een spelletje te doen of een andere activiteit.
Tussen de middag is er een warme maaltijd. Er is in

de beide groepen nog plaats voor nieuwe deelnemers. Komt u ook?

Duofietsen

Sinds de zomer hebben we 2 duofietsen in het dorp.
U kunt er nu samen met iemand op uit. Afgelopen

maanden hebben een aantal vrijwilligers met hun
passagiers al heel wat kilometers gemaakt. We hebben de fietsen te leen van dorpsbelangen Geesbrug/

Zwinderen. Wie eens mee wil op de fiets kan zich bij
melden bij de receptie van ’t Beatrix of bij mij.
Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Onder dat motto

hebben we 2 activiteiten georganiseerd. Een mooie

samenwerking met Fysiotherapie praktijk Hollandscheveld, ’t Beatrix en de dorpscoöperatie. In het

voorjaar was er een bijeenkomst over Brandpreven-

Samen eten

Op eerste Kerstdag hebben we met 6 personen ge-

noten van een heerlijke maaltijd in het restaurant

Schik An. Het was een “spontane actie” om de 3
kerstdagen te doorbreken. Samen eten is immers
veel leuker dan alleen! Voor 2018 wil ik gaan inventariseren of er behoefte is om vaker (op zondag) samen
te eten. Ik hoor het graag van u.

Ik hoop u in 2018 (weer) te ontmoeten!

U kunt mij bellen, telefoon 06-2321 1010 of langskomen op het spreekuur op donderdag van 10.00 –
11.00 uur in ’t Anker.
Jacomijn de Jong
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DE ACTIE
KANSKAART
1 op de 10 huishoudens moet rond komen van een laag inkomen
Er zijn ondersteunende financiële regelingen

inwoners zich voor deze klus

hadden aangemeld. Het was

ook heel bijzonder hoe gemoti-

veerd en scherpzinnig men over
veel aspecten discussie met elkaar voerde. Vooral de zorgvuldigheid, het voorkomen dat ver-

wachtingen worden gewekt die
niet waar gemaakt kunnen wor-

den en de bescherming van de
privacy stonden hierbij centraal.
Het is praktisch onmogelijk om
alle huisadressen in één keer te

De Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt heeft

bedienen, dit gebeurt dan ook in meerdere rondes.

Plaatselijk Belang het initiatief genomen om op alle

de zijn op 336 adressen een kanskaart afgegeven of

samen met de Vereniging Hollandscheveld voor
woonadressen een kanskaart af te leveren. Er wordt

dus geen selectie gemaakt. Op de kanskaart staan
de financiële regelingen van de gemeente vermeld.

Dit zijn regelingen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen. Om onbekende redenen wordt lang niet altijd door iedereen

een beroep op deze regelingen gedaan. Bij de ge-

meente blijft elk jaar wel geld op de plank liggen.
Een ieder kan op deze kaart aangeven welke financiële regeling voor hem of haar kansrijk lijkt. Ongeveer een week na de bezorging wordt de kaart weer

opgehaald. Het doel van de actie is duidelijk: elke
inwoner wordt de kans gegeven om te krijgen waar
hij recht op heeft. De actie Kanskaart wordt door tal

van organisaties en instellingen, zowel in als buiten
het dorp ondersteund.

Op 10 januari was de start van deze actie. Meer dan
40 actieve en betrokken inwoners waren die avond in

’t Anker bij elkaar en kregen daar tips over de aanpak
van de kanskaart. Het was een verrassing dat zoveel

De eerste ronde is gestart in week 3 en in deze ron-

in de bus gedaan. Het moment wanneer de volgende ronde van start gaat is afhankelijk van de hoeveelheid kaarten die in de eerste ronde ingezameld
worden. Want voorkomen moet worden dat er in de

afwerking te grote achterstanden ontstaan. Op het
moment dat dit geschreven wordt komen de eerste
Kanskaarten binnen, maar is het uiteindelijke aantal
nog niet bekend.

Voor inwoners die niet willen wachten totdat hun
straat aan de beurt is liggen er kanskaarten in ’t Anker en in de beide scholen in Hollandscheveld.

Als er nog inwoners zijn die ook willen meewerken

aan deze actie, dan zijn die van harte welkom. Vele

handen maken immers licht werk. Aanmelden als
vrijwillige medewerker van deze actie kan per mail
naar vriekie@planet.nl
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DE DORPSCOÖPERATIE IS ER
VOOR IEDEREEN IN ONS
DORP
Saamhorigheid, solidariteit, sociale cohesie, het zijn allemaal fraaie
woorden, maar het komt er gewoon op neer dat we er voor elkaar zijn
als dat nodig is.
Als iemand even niet meer zo goed voor zichzelf kan

Zorg is van ons allemaal; een oproep aan de

is of dreigt te worden, dan kunnen wij als dorpsge-

Ons dorp telt ongeveer 4400 inwoners. Hiervan zijn

zorgen of zich bijvoorbeeld eenzaam voelt, eenzaam
meenschap een heel belangrijke en nuttige rol spe-

len. Jong en oud kunnen elkaar helpen, wat de één
wel kan, kan misschien de ander niet. De taak die

kinderen hebben om hun ouders bij te staan kan
soms worden verlicht als de dorpsregisseur wordt
ingeschakeld. Zij kan organiseren dat dan een vrijwillige medewerker wordt ingezet. Al zo’n 750 inwoners hebben dit goed in de gaten, want zij zijn al lid.

De inwoners van ons dorp weten de dorpsregisseur
Jacomijn de Jong goed te vinden in haar kamer in
Dorpscentrum ’t Anker of weten haar onder haar di-

‘jongeren’!

ongeveer 800 inwoners 65 jaar en ouder. De dorps-

coöperatie heeft 750 leden. Relatief veel van deze le-

den vallen in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.

Dit betekent dat er nog maar weinig ‘jongeren’ lid zijn
van de dorpscoöperatie. Met ‘jongeren’ bedoelen wij
de inwoners die jonger zijn dan 65 jaar. Het is voor
ons allemaal van het grootste belang dat niemand

zich te jong voelt om zich als lid aan te melden. Ge-

woon doen! De contributie bedraagt €10,00 per jaar
en voor de 2e en volgende personen ‘onder één dak’
€7,50 per jaar.

recte telefoonnummer te bereiken (06-23211010 ) En

zo hoort het ook. Daar is de dorpscoöperatie voor
opgericht. Goede bereikbaarheid, snel en slagvaar-

dig handelen. Geen doorverbindingen. In één keer
de dorpsregisseur aan de lijn. Je maakt direct een
afspraak met haar om te gaan bespreken hoe je het

best geholpen kunt worden om weer op een fatsoenlijke manier verder te kunnen.

De dorpscoöperatie is geen club voor alleen
senioren!

HOE MEER LEDEN, HOE BETER WE SAMEN
KUNNEN ZORGEN VOOR GOEDE ZORG

WORD LID!

Het is waar. Problemen om alle dagelijkse dingen

Via de website www.hollandscheveldverbindt.nl kun je door

wordt. Oudere mensen zullen dan ook vaker hulp

tigingskaart downloaden en deze in een enveloppe zonder

hebben niet de garantie dat ze pas op latere leeftijd

ZV Hollandscheveld.

bepaald moment voor iedereen van belang zijn. Dus

Een mailtje naar info@hollandscheveldverbindt.nl met ver-

zijn met elkaar en wat over hebben voor elkaar.

willen worden kan ook.

zelf te doen komen vaker al naar gelang je ouder

Lid worden? aan te klikken het inschrijfformulier met mach-

nodig hebben dan jongere mensen. Maar jongeren

postzegel te verzenden naar Antwoordnummer 79136, 7913

hulp nodig hebben. De dorpscoöperatie kan op een
ook voor jongeren. Het is een kwestie van solidair

melding van naam en adres en de mededeling lid te
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VOORAANKONDIGING
JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de dorpscoöperatie wordt gehouden op
woensdag 4 april 2018 om 19.30 uur in Dorpscentrum ’t Anker.
De leden van de dorpscoöperatie ontvangen nog een uitnodiging.

Foto’s: De vrijwillige medewerkers van de dorpscoöperatie In druk overleg over de
aanpak van de actie Kanskaart tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.

SAMEN ZORGEN VOOR GOEDE ZORG!

