Dorpscoöperatie Lierop Leeft jaarverslag 2015
Algemeen
Op 8 januari 2015 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze
vergadering wordt het bestuur benoemd en vindt er een presentatie plaats van de 4
werkgroepen te weten Zorg, Welzijn en Communicatie, Wonen, Opvoeden en Opgroeien.
Op 12 november vindt een tweede ledenvergadering plaats. Het bestuur wordt aangevuld
met een 9e lid. Het Coöperatie Reglement wordt vastgesteld en de aanwezigen geven aan de
hand van een aantal stellingen hun mening over het functioneren van de coöperatie.
Er is twee keer een zgn Klankbordgroepbijeenkomst georganiseerd.
Medio 2015 is er deelgenomen aan een onderzoek naar burgerinitiatieven door Kenniscentrum
langdurige zorg Vilans en in februari is er op tv en radio een reportage te zien / te horen over
Lierop Leeft.
Eind 2015 zegt de gemeente subsidie toe tbv een dorpsondersteuner en wordt Anita
Hurkmans aangesteld.
Per 1 januari 2016 zijn er 430 huishoudens (gezinnen en alleenstaanden) lid en zijn er zo'n 80
vrijwilligers actief.
Werkgroep Zorg
* Dagbesteding 't Höfke: elke dinsdagmiddag worden er in Henricushof
dagbestedingsactiviteiten voor ouderen georganiseerd. Actviteiten zijn o.a.
bewegingsoefeningen, spelletjes, uitstapjes.
* Elke derde zondag van de maand is er van 10.45 tot 12 uur een zgn weekendinloop in
Henricushof (vanaf 2016 in de Vurherd). Iedereen is dan welkom om onder het genot van een
kopje koffie of thee met elkaar te buurten.
* Elke laatste dinsdag van de maand is er om 17.00 uur een diner voor 55 plussers.
* Op 1 mei is er gestart met een uitleenpost voor medische hulpmiddelen, zoals rolstoelen,
krukken, rollators, klossen ed. Ook is er een samenwerking aangegaan met zorgleverancier
Medicura voor de niet in de uitleenpost aanwezige hulpmiddelen. Er is zo'n 60 keer gebruik
gemaakt van de uitleenpost.
Werkgroep Wonen
* CPO: in oktober is er gestart met de bouw van 10 CPO woningen voor jonge starters in de
Gildenwijk. Er is een begin gemaakt voor een tweede project.
* Wonen in 't Alfort en Henricushof: er is verschillende keren overleg geweest met Gemeente,
Wocom en Mooiland o.a. over doelgroep en toewijzingsbeleid.
* Er is aandacht geweest voor huurmogelijkheden voor met name jongeren.
* Er is een avond georganiseerd over Wooncomfort ism VAC en ZummerePower.
Werkgroep Opvoeden en opgroeien
* "Alcohol en jongeren, een bezopen combinatie": onder die titel heeft de werkgroep ism 't
Rendal in mei een voorlichtingsavond georganiseerd over alcohol en drugs voor de kinderen
van groep 7 en 8 en hun ouders.
* Kinderopvang: de werkgroep heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van de
kinderopvang in Lierop. Dat is gelukt en begin mei is de opvang overgegaan van Spring naar
NulVier Das.
Werkgroep Dienstverlening en Communicatie
* In juni is er een begin gemaakt met het werven van zgn maatjes (contactmaatjes,
boodschappenmaatjes, klussenmaatjes en vervoersmaatjes). Inmiddels is er zo'n 15 keer
bemiddeld tussen "hulp"vragers en maatjes.
* Sinds maart is er een minibieb en een tijdschriftentafel in resp. de Vurherd en Henricushof.
* De website "www.lieropleeft.nl” is online gegaan. Hierop is alle info mbt de Dorpscoöperatie
en de interactieve rubriek "vraag en aanbod" te vinden.
* In 2015 is er 4 maal een nieuwsbrief uitgebracht.
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