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Beste leden,
Op de hoogte zijn is goed, op de hoogte 
blijven is beter. Daarom de vierde 
nieuwsbrief met nieuwe ontwikkelingen 
van Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL).
Op dinsdag 4 november houden we een 
ledenbijeenkomst, waar we uitgebreid 
ingaan op allerlei onderwerpen. Ook uw 
inbreng is dan van harte welkom. In deze 
nieuwsbrief staat er meer over. Als u 
vragen of opmerkingen heeft, laat het nu 
alvast horen. Mail ons.
 

COÖRDINATIE VAN VRAAG EN 
AANBOD 

In Nieuwsbrief 3 van juni jl. stond veel 
informatie over de afstemming van vraag 
en aanbod. We schreven over de 
groepscoördinatoren en de telefoonlijn. 
Ook gaven we enkele belangrijke regels. 
Ten slotte noemden we onze plannen om 
erachter te komen wat leden willen als het 
om onderlinge aandacht gaat. Die plannen
zijn inmiddels uitgevoerd. 

Invulling van de vraag naar bezoek
Vragen om aandacht vindt bijna iedereen 
moeilijk. En vragen of je regelmatig 
bezoek kunt krijgen, doet bijna niemand. 
Hoe kwamen wij te weten welke mensen 
heel graag bezoek willen hebben of een 
andere vorm van onderlinge of gerichte 
aandacht? Daarvoor hebben we een 
aantal mensen ingeschakeld uit de lijst 

van vrijwilligers, die op hun Aanbod-
formulier ‘Bezoeken aan mensen’ hadden 
aangekruist. We maakten eerst een lijstje 
van leden van wie we niet wisten óf ze een
vraag hadden en zo ja, wélke vraag. Die 
mensen kregen een brief met een Vraag-
formulier, die persoonlijk door de 
vrijwilliger werd overhandigd. Tegelijkertijd 
werd een afspraak gemaakt voor een 
vervolgbezoek. Tijdens dat bezoek werd 
het Vraag-formulier besproken (en soms 
nog ingevuld). Zo kwamen we te weten 
wie er graag bezoek willen hebben.
Twee groepscoördinatoren ‘Mensen 
bezoeken’ hebben vervolgens de 
vrijwilligers bij elkaar geroepen en de 
taken verdeeld.
Dus de eerste stappen zijn gezet en de 
eerste bezoeken zijn al gebracht.

Invulling van de vraag naar (onderlinge)
aandacht
Behalve de vraag naar bezoek, zijn er 
geen andere vragen naar gerichte 
aandacht. Niemand heeft aangekruist dat 
hij of zij voorgelezen wil worden. Dat 
betekent dat de vrijwilligers die wel eens 
iemand een boek of een krant willen 
voorlezen, voor dat onderdeel (nog) niet 
worden gevraagd.
Wel zijn er mensen die willen wandelen, 
fietsen of toeren in de omgeving. Er zijn 
mensen die graag willen koken (en daarna
samen eten). Ook willen sommigen 
gesprekken voeren. Dit zijn allemaal 
vormen van onderlinge aandacht. 
De twee groepscoördinatoren ‘Samen 
koken’ hebben al gevorderde plannen, 
maar we missen nog een geschikte ruimte
waar je met zo’n tien personen kunt koken
en eten. ZcL is daarover met verschillende
partijen in gesprek.
De groepscoördinatoren ‘Mensen 
bezoeken’ willen ook het wandelen, fietsen
en toeren in de omgeving gaan uitwerken. 
Daar zijn we heel blij mee.
Het houden van groepsgesprekken 
schuiven we nog even voor ons uit. 
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Misschien biedt iemand zich spontaan aan
om dat op poten te zetten. Het liefst 
hebben we voor elk onderdeel twee 
groepscoördinatoren, die zelfstandig 
activiteiten ontplooien.

Invulling van de hulpvragen
De coördinatie bij de vragen om hulp loopt
als een geoliede machine. Tot nu toe is er 
al heel wat hulp geboden, zoals een 
boompje uit de tuin halen, een oude bank 
naar Usquert brengen, de telefoon weer 
aan de praat krijgen, een kast in elkaar 
zetten, de verwarmingsketel vullen en 
vervoer naar het station in Loppersum.

Aanvulling van het aanbod
Op het Aanbod-formulier ontbrak 
‘verstelwerk doen’, ‘iemand wegwijs 
maken in het gebruik van (de kaarten 
voor) het openbaar vervoer’ en ‘koken 
voor iemand, die dat tijdelijk niet kan’. Voor
deze onderdelen heeft zich iemand 
aangemeld. Misschien zijn er nu leden, die
zeggen: ‘Dat wil ik ook wel doen.’ De 
zorgcoöperatie ontvangt graag mail met 
dergelijke aanvullingen. Misschien wilt u 
uw aanbod wijzigen of heeft u vragen of 
opmerkingen over dit onderdeel. Schroom 
niet om dan te mailen. En wie niet kan 
mailen, mag natuurlijk ook bellen. De 
gegevens vindt u aan het begin en aan het
eind van deze Nieuwsbrief.

Ten slotte
De hulplijn is ‘open’ op werkdagen van 
10.00 uur tot 12.00 uur. Op andere 
tijdstippen nemen we de telefoon niet op. 
De huisartsen weten welk nummer ze 
moeten bellen bij spoed, zodat er toch 
hulp van de zorgcoöperatie kan worden 
geboden.
Het nummer van de hulplijn van ZcL is:

06 47 444 565

WONEN MET WELBEVINDEN

Wat willen de leden zelf? 
Een nader onderzoek via ‘interviews’
In maart jl. hielden we  een avond over 
‘Wonen met Welbevinden’. Daar konden 
de leden aangeven wat zij belangrijk 
vinden als voorwaarden voor het wonen 
met welbevinden in Loppersum, ook als zij
oud zijn. Die punten wil het bestuur wat 
duidelijker krijgen door met verschillende 
leden een interview-gesprek te voeren. 
Sommigen hebben zich hiervoor al 
opgegeven. Wij gaan hen benaderen om 
een afspraak te maken. Zo’n interview-
gesprek duurt hoogstens anderhalf uur. 
Leden die graag hun ideeën over wonen 
met welbevinden willen geven, kunnen 
zich  opgeven bij het bestuur.

PROVINCIALE VRIJWILLIGERSPRIJS

De provincie reikt een provinciale 
vrijwilligersprijs uit in drie categorieën: 
zorg, leefbaarheid en jeugd. De provincie 
wil het vrijwilligerswerk ondersteunen en 
laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk
doet een bijdrage levert aan de 
samenleving.
Zorgcoöperatie Loppersum is aangemeld 
voor de Provinciale Vrijwilligersprijs 2014 
in de categorie ‘Zorg’. Na 1 oktober 
selecteert een  jury zes genomineerden 
die op de website van de provincie worden
gepresenteerd. Wie de jury wil helpen, kan
stemmen op de genomineerden. Dat kan 
van 20 oktober tot 3 november 2014. 
Begin december worden drie prijzen van 
€ 3.000 uitgereikt aan de winnaars.

FINANCIËN

Naast de contributie van 190 leden 
zorgden de toegekende subsidie van de 
Eenkema Stichting en van de gemeente 
Loppersum er samen voor dat we veel 
zaken dit jaar al konden uitvoeren.
Een telefoon is gekocht. Het logo is klaar, 
we hebben ons eigen briefpapier met 



enveloppen en de folder is ontworpen en 
gedrukt. Dit alles dankzij het werk van 
betrokken en deskundige leden.

Er ligt inmiddels ook een 
subsidietoezegging van de NAM. Met 
deze toezegging kunnen we een 
interactieve website laten bouwen.
Het gesprek met de vertegenwoordiger 
van de NAM wordt voortgezet om te 
onderzoeken wat verdere mogelijkheden 
zijn. De Dialoogtafel, die onder andere is 
ingesteld om de leefbaarheid in ons 
gebied te versterken, heeft werkgroepen 
gevormd die zich daarmee bezighouden. 
Zorgcoöperatie Loppersum wil daar nauw 
bij betrokken blijven en houdt daarom het 
gesprek gaande.
Ook worden andere mogelijkheden 
onderzocht om de financiële positie te 
versterken.

OVERLEG MET EXTERNE
INSTANTIES/ORGANISATIES

Het bestuur hield het afgelopen jaar 
gesprekken met onder meer de gemeente 
Loppersum. Namens de gemeente zijn 
dan meestal de wethouders met de 
portefeuille wonen en zorg aanwezig. In 
deze gesprekken brengen we onze 
doelstellingen over het voetlicht. Vanuit de 
gemeente wordt met belangstelling en 
waardering naar de initiatieven van onze 
coöperatie gekeken. Dit leidde tot het 
verstrekken van subsidies vanuit de 
gemeente aan de coöperatie. Ook reiken 
de wethouders suggesties aan bij onze 
zoektocht naar een eigen ruimte. Niet 
alleen om te vergaderen, maar waar we 
ook andere activiteiten kunnen 
organiseren, zoals samen koken en eten. 
Zo zijn we op dit moment in gesprek met 
de huurders van het stationsgebouw en 
met de Provinciale Bibliotheekcentrale, 
eigenaar van de bibliotheek van 
Loppersum. Tevens kijken we naar 
mogelijkheden in het scholencomplex 
Roemte.

Ook is het bestuur in gesprek met  
organisaties die ons willen ondersteunen 
bij het ontwikkelen van plannen, zoals het 
opzetten van kleinschalige woonvormen. 
Een eerste gesprek hierover vindt plaats 
op 13 oktober.

LEDENBIJEENKOMST

Op dinsdag 4 november is er een 
ledenbijeenkomst in de zaal van de 
gereformeerde kerk. De aanvang is 19.30 
uur. Een greep uit de onderwerpen: de 
begroting voor 2015, het jaarplan 2015 
met activiteiten, toelichting op de 
ontwikkeling van ZcL, overleg met 
gemeente en ZonnehuisgroepNoord, 
Vraag en Aanbod, Wonen met 
Welbevinden en er is gelegenheid om 
vragen te stellen en te praten met elkaar.

Heeft u een vraag, mail de secretaris of 
bel. Dan kunnen we de antwoorden 
goed voorbereiden. 

Alle leden krijgen binnenkort een 
uitnodiging en een agenda.

WERKEN AAN DE TOEKOMST: LANG 
EN TAAI PROCES

Realiseren van onze wensen
Leden van onze zorgcoöperatie willen 
blijven wonen in Loppersum. Tot op hoge 
leeftijd en liefst tot aan het overlijden. 
Ouderen die zorg nodig hebben, wonen nu
voor een deel in Wiemersheerd in 
Loppersum of in een aanleunwoning of 
hofwoning. In sommige gevallen kan dat 
niet en moet iemand het dorp uit.
De ledenvergadering heeft kanttekeningen
gemaakt bij de toekomst van 
Wiemersheerd en de aanleun- en 
hofwoningen. Het bestuur is gevraagd om 
met Zonnehuisgroep Noord (de 
zorgleverancier) en Woonzorg Nederland 
(de verhuurder) te overleggen over onze 
wensen voor de toekomst.



Gezamenlijke regiegroep
Het bestuur heeft met de leiding van 
Zonnehuisgroep Noord overeenstemming 
bereikt over de vorming van een 
gezamenlijke regiegroep voor de 
toekomst. Zorgcoöperatie Loppersum is in 
deze regiegroep gelijkwaardig partner. In 
de regiegroep zullen ook andere partners 
uit het dorp gevraagd worden.
De regiegroep moet sturing geven aan de 
overgang van het verzorgingshuiswonen 
(alleen ouderen met zorgvragen) naar het 
meergeneratiewonen (alle leeftijden, vitaal
én zorgbehoevend bij elkaar). Meer dan 
nu het geval is, zullen bewoners van 
Wiemersheerd en de aanleun- en 
hofwoningen de regie gaan voeren over 
hulp en de directe leefomgeving.

Taai proces
Het bestuur realiseert zich dat het 
waarmaken van onze wensen niet 
eenvoudig is. Belangen kunnen botsen; 
opvattingen lopen uiteen; regels liggen 
dwars. Kortom heel wat obstakels die 
vragen om vasthoudendheid en een lange 
adem. Inzet is onze kijk op de toekomst 
overeind te houden met respect voor 
elkaars belangen. Maar als het lukt … dan
schrijven we geschiedenis in Loppersum 
onder het motto: ‘zo zorgen Lopsters dus 
voor ouderen’.
In de ledenbijeenkomst komt  het bestuur 
hier zeker op terug. Maar u kunt nu al via 
de mail vragen stellen. Graag zelfs.

EN VERDER…

…kunnen we een punt zetten achter de 
thuiszorgvergelijking en het ontwikkelen 
van de folder en staat er een grote 
ledenwerfactie voor de deur.

Thuiszorgvergelijking
In Loppersum zijn drie 
thuiszorgorganisaties actief: Thuiszorg 
Service Nederland, Zonnehuis Thuis en 
Buurtzorg Nederland. We voerden met 
deze organisaties overleg over de 

mogelijkheden die worden geboden aan 
mensen die thuis hulp nodig hebben. Wij 
maakten daarvan een overzicht, dat u 
inmiddels heeft ontvangen.

Folder
Onze folder is klaar! In woord en beeld is 
kort en duidelijk weergegeven waar 
Zorgcoöperatie Loppersum voor staat en 
wat ze nastreeft. Op de ledenvergadering 
is de folder te bezichtigen en te verkrijgen.

Ledenwerfactie
Het is nog maar een jaar geleden dat 
Zorgcoöperatie Loppersum een huis-aan-
huisbrief verspreidde met de uitnodiging 
voor de informatieavond op 1 oktober 
2013. De drie doelen die op de uitnodiging
stonden, zorgden voor een ware 
stormloop! Terwijl er nog weinig concreet 
was uitgewerkt, gaven direct al veel 
mensen hun vertrouwen door lid te 
worden.
Dat vertrouwen is niet beschaamd. Het 
bestuur en veel leden hebben het 
afgelopen jaar keihard gewerkt en 
concrete resultaten behaald. Dat blijkt ook 
weer uit deze nieuwsbrief. We kunnen nu 
wat laten zien! 
Met behulp van de nieuwe folder gaan we 
half november een huis-aan-huisactie 
houden. We hopen dat er zo veel mogelijk 
mensen van 18 jaar en ouder lid worden, 
met als motto: ‘Voor elkaar!’

Met een hartelijke groet van het bestuur.


