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OPMERKELIJK Ondanks de vele acties wordt er steeds
meer afval gewoon op straat gegooid. Vrijwilligers die
dit opruimen worden daar moedeloos van.

Dorpscoöperatie blijft· groeien
~ Hollandscheveld moet zorgbudget krijgen
HOLLANDSCHEVELD - Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt heeft haar derde jaarvergadering gehouden.
Op de agenda stonden de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen, waaronder het verslag van activiteiten en de
jaarrekening over het afgelopen jaar.
Het aantal leden is over het afgelopen jaar netto gegroeid met
36 tot 752. Dit is een stijging van
5 procent. 'Het zou nog mooier
kunnen als meer inwoners beneden de 65 jaar het belang van
de dorpscoöperatie voor iedereen zouden inzien. De leeftijden

•

van de leden worden niet geregistreerd, maar met een globale
blik op de ledenlijst is het duidelijk dat verreweg de meeste leden
tot de groep 60 en 65+ behoren;
aldus Jan de Vries van de dorpscoöperatie. Het bestuur deelde
de aanwezigen mee dat er samen

met NNCZ/WZC Beatrix hard aan
gewerkt wordt om voor het dorp
een zorgbudget te krijgen waaruit een compleet zorgpakket kan
worden aangeboden. De cliënt
moet centraal komen te staan en
niet langer lastig gevallen worden
met het opgetuigde regelsysteem
in de zorgverlening. Dorpsregisseur Jacornijn de Jong meldde dat
er in 't Anker ook op dinsdag een
groep voor de dagontmoeting van
start gaat. De bezoekers beginnen
om 10.00 uur met koffie, maken
een praatje, doen een spelletje,

krijgen tussen de middag warm
eten en gaan om een uur of twee
weer huiswaarts. Vrijwilligers begeleiden de groep en als dat nodig is halen zij de mensen met de
auto ook van huis.
Trots kon ze ook melden dat in
het eerste jaar de vrijwilligers al
lll klussen en diensten hebben
verricht. Jacornijn vertelde ook
dat in het kader van preventie
in het afgelopen jaar het project
Heel Hollandscheveld telt van
start is gegaan .

