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Beste leden,
Driehonderdzestig nieuwe leden! Wat een 
resultaat. We zijn blij dat u besloten heeft 
lid te worden. Van harte welkom. Samen 
met de tweehonderd Lopsters die al lid 
waren, vormen we Zorgcoöperatie 
Loppersum. Een coöperatie die nu ook van
u is. In januari 2015 krijgt u de papieren.
De ledenvergadering houden we in 2015 
op dinsdag 10 maart.
Wat aantal betreft gaan we uitdagingen in 
wonen, zorg en welzijn aan. We proberen 
dat in praktijk te brengen. Sluit aan bij al 
die activiteiten die al door leden ontplooid 
worden. Door hulp te vragen én door hulp 
te geven. Door mee te denken en mee 
verantwoordelijk te zijn. Iedereen op eigen
wijze  en in overeenstemming met de 
eigen capaciteiten. Alleen dan worden we 
een sterke coöperatie en kunnen we de 
uitdagingen mogelijk aan.
Een woord van dank is hier op zijn plaats. 
Dank aan die leden die deur aan deur, huis
aan huis zijn gegaan de afgelopen weken. 
Dankzij hun inzet bereikten we een mooi 
resultaat, dat ook de pers heeft gehaald!
Joop J. Belderok, voorzitter

Coördinatie van vraag en aanbod

Hulp
Voor vragen om hulp is de hulplijn ‘open’ 
op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 
uur. Vanaf 8 mei 2014 zijn we officieel in 
de lucht. En vanaf die datum tot 8 
december (7 maanden) zijn er 60 
hulpvragen geweest van 28 verschillende 
personen. De hulpvragen betroffen: 

Vervoer 13x, Timmeren 9x, Administratie 
5x, Computer 4x, Elektro 4x, Huishouden 
4x, Tuin 3x, Vervoer+begeleiding 3x, 
Installatie 3x, Vervoer+aanhanger 3x, 
Boodschap 3x, OV-hulp 2x, Telefonie 1x, 
Radio 1x, Telefonie+computer 1x, Fiets 
(rollator) 1x.
En… laat de sneeuw maar komen! Het 
aanbod van sneeuwruimers was groot 
genoeg om aan de vraag te voldoen. De 
sneeuwruimers weten wie ze moeten 
helpen als er een pak sneeuw ligt.

Aandacht
Een aantal mensen krijgt nu regelmatig 
bezoek en er is een vrijwilliger die naar 
iemand toe gaat om voor te lezen 
(gerichte aandacht).
De groepscoördinatoren ‘Mensen 
bezoeken’ houden zich de komende tijd 
bezig met de activiteit Wandelen. Dat kan 
gaan om even met iemand lopen met de 
rollator (gerichte aandacht) of samen een 
flink stukje lopen (onderlinge aandacht). 
De vraag hiernaar wordt gepeild en dan 
worden er plannen gemaakt om de 
wandelwensen in te vullen.
Onder onderlinge aandacht valt ook 
Samen koken en eten. Besloten is om de 
keuken van Roemte te gebruiken. De 
groepscoördinatoren ‘Samen koken’ zijn 
enthousiast begonnen met een proeverij 
op 28 november. Elders meer hierover. De 
dames gaan nu uitzoeken wat de mensen 
die ‘Samen koken’ hebben aangekruist 
precies willen. Wellicht rolt er een vast 
kook- en eetclubje uit. Misschien wordt er 
wel vaker gekookt voor meerder personen,
waarbij je als lid voor een paar euro kunt 
aanschuiven. We wachten het af.
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Ook wordt er nader onderzocht wat je 
precies met de onderdelen 
Groepsgesprekken en Verliesverwerking 
kunt doen.

Respijtzorg
Respijtzorg biedt mantelzorgers de 
mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal
aan een ander over te laten. Die ‘ander’ 
kan een vrijwilliger zijn van ZcL. Er hebben
zich daarvoor ook mensen aangemeld. Dit 
is een onderdeel waar we op dit moment 
aan werken. Later meer hierover.

Ten slotte
Een enkele keer komt het voor dat het 
bereik van de telefoon slecht is. Het blijkt 
dat we daar niets aan kunnen doen. We 
vinden het erg vervelend. Mocht het 
gebeuren dat contact maken niet lukt, dan
gewoon nog eens proberen!
Het nummer is: 06 47 444 565

Huisvesting ZcL

Het afgelopen jaar heeft het bestuur 
gesprekken gevoerd met verschillende 
organisaties over 
huisvestingsmogelijkheden voor de 
zorgcoöperatie. Dit heeft het volgende 
resultaat opgeleverd.
Voor vergaderingen van bestuur en 
werkgroepen kunnen wij in 2015 
gebruikmaken van de vergaderruimte in 
het NAM-gebouw aan de Molenweg. Er 
kan op doordeweekse dagen worden 
vergaderd, maar niet op avonden.
Met de eigenaar van de bibliotheek 
hebben we gesproken over de 
mogelijkheden van een inloopcafé in het 
bibliotheekgebouw. De bibliotheek wil 
graag verruiming van de openingstijden, 
zodat Lopsters elke doordeweekse middag
naar de bibliotheek kunnen gaan. 
Voorgesteld is om de zorgcoöperatie een 

middag de bibliotheek te laten bemensen 
en tegelijkertijd daar onze activiteiten te 
realiseren. Wij denken aan ICT-hulp, 
bijvoorbeeld bij iPad- en tabletgebruik, 
breien voor jong en oud, voorlezen door 
leden voor leden en/of kinderen en  
verstelwerk. Wij willen proberen in januari 
2015 hiermee te starten. De mogelijkheid 
bestaat om ook een avond voor onze 
rekening te nemen, zodat leden die 
overdag verhinderd zijn, ‘s avonds bij ons 
kunnen binnenlopen.

Op 28 november jl. heeft de 
zorgcoöperatie voor het eerst een 
proeverij gehouden in de basisschool 
Roemte. Een tiental leden heeft voor deze 
avond verschillende gerechten voorbereid 
om gezamenlijk met belangstellende leden
te eten. Deze opzet bleek een groot 
succes. Ongeveer 40 leden gaven gehoor 
aan de oproep om gezamenlijk te gaan 
eten.
Met de school is afgesproken, dat we ook 
in de toekomst de keuken en bijbehorende
ruimte mogen gebruiken voor deze 
activiteit.

Prettige Kerstdagen
en 
met elkaar en voor elkaar
in het nieuwe jaar!

Met een hartelijke groet van het bestuur.


