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Van de voorzitter
Natuurlijk zijn er veel redenen om
tevreden op het afgelopen jaar terug te
kijken. We groeien nog steeds. Er zijn
veel, heel veel vrijwilligers. Zij helpen met
een glimlach minder vitale leden. We zijn
goed in gesprek met onze overheid en met
instellingen over de toekomst van
Loppersum. Optimisme dat we met elkaar
iets bijzonders van de grond tillen. Dat is
tot ver buiten de grenzen van Loppersum
bekend.
Dan bereiken u en ons berichten over een
omvallende TSN, grote zorgen bij
zorginstellingen. Het moet anders! Maar
hoe? Ik word niet moedeloos van al die
berichten. Integendeel. We laten ons niet
kisten en bedenken met elkaar hoe we het
hier in Loppersum samen redden en
misschien wel beter redden dan de
afgelopen jaren.
Ik wens u eerst rustige feestdagen en een
goed begin van 2016.
Toekomst van de Wmo
Leden van ZcL maken zich zorgen over de
toekomst van de Wmo. Wat gaat er
gebeuren met allerlei voorzieningen en
diensten? In de ledenvergadering op 24
november hebben we daar uitvoerig over
gesproken.
Het bestuur gaat nu op papier zetten hoe
WIJ (dat wil zeggen leden van ZcL) ons de
toekomst van de Wmo voorstellen.
Natuurlijk niet met oogkleppen op. We

hebben immers rekening te houden met
de overheid. Daarom hebben we gevraagd
om hun toekomstvisie en plannen.
Onze principes zijn immers: eigen regie en
gelijkwaardig overleggen met overheid en
instellingen.
Open Inloop
Op 3 september opende de Open Inloop
voor het eerst de deur in de bibliotheek.
Elke donderdag vanaf 14.00 uur tot
sluitingstijd (17.30 uur) bent u van harte
welkom. Gemiddeld maken er zo’n 20
personen wekelijks gebruik van deze
mogelijkheid.
Kom binnen wanneer het u schikt. Niet
alleen voor een bak koffie (50 cent) maar
ook voor een goed advies bij een
ingewikkelde brief of een verwijzing naar
instanties. Of hulp bij het internetten op
de tablet. We helpen graag.
Dankzij een gift van de Eenkema Stichting
is een stevige naaimachine aangeschaft.
Daarmee kan klein verstelwerk gedaan
worden, als het thuis niet meer gaat. De
gastvrouwen bij de Open Inloop kunnen u
daarbij behulpzaam zijn.
Iedereen, jong en oud, is van harte
welkom!
Open Inloop feestdagen
In verband met feestdagen zijn de
openingstijden van de Open Inloop als
volgt:
Op 24 december van 14.00–16.00 uur.
Op 31 december is de Open Inloop
gesloten.
In het nieuwe jaar zijn we weer gewoon
elke donderdag open!

Regiegroep
Vanuit ZcL hebben Joop Belderok, Riet
Bons-Storm en Heike Noordhof zitting in
de Regiegroep: ‘Er lijkt zich een doorbraak
voor te doen bij onze plannenmakerij.
Hans Alders (Nationaal Coördinator
Groningen) bereidt een vijfjarenplan voor
de minister voor. Voorstellen voor herstel
van bevingsschade en het versterken van
gebouwen. Hij wil dat plannen ook
toekomstbestendig zijn. Stel je voor dat
een aanleuncomplex bevingsbestendig is
gemaakt, maar er zijn geen huurders te
vinden omdat de woningen te klein zijn!
Wethouder Bé Schollema heeft samen met
de Regiegroep aan Hans Alders gemeld
dat Loppersum een plan heeft. Daar heeft
de Regiegroep de zomer aan gewerkt. Een
vernieuwingsplan van het Wiemersheerdgebied: een bruisende buurt van
Loppersum. Daar moet het goed wonen
zijn voor kwetsbare én vitale Lopsters. Een
buurt waar zorg beschikbaar is en waar
welbevinden voorop staat. Niet alleen
woningen dus in soorten en maten. Maar
ook een gezondheidscentrum,
maatschappelijke voorzieningen en zalen
en ruimten voor sociaal culturele
activiteiten voor jong en oud.
De komende maanden gaan we deze
droom omzetten in een concreet
programma van wensen en een uitgewerkt
schetsplan. Dat gaan we doen mét
Lopsters.’
De Regiegroep probeert op korte termijn
besluiten te nemen om aan de slag te
gaan.
Coördinatie van vraag en aanbod
HULP
De onderlinge hulp loopt naar volle
tevredenheid, dankzij de inzet van de vele
vrijwilligers. Er zijn nu tien coördinatoren

actief die de hulptelefoon opnemen en die
op zoek gaan naar vrijwilligers. Gemiddeld
komen er vijf hulpvragen per week binnen.
We gaan op deze voet door in 2016.
Vrijwilligers: bedankt!
De hulplijn is te bereiken op:
werkdagen van 10.00-12.00 uur,
op nummer:

06 47 444 565

AANDACHT
Er worden mensen bezocht. Er wordt
gefietst en er wordt gewandeld (als het
weer het toelaat). Ook zijn de ‘tijdelijke’
coördinatoren van de groep Samen koken
en eten druk bezig om iets te organiseren.
Daarover leest u hierna een apart bericht.
Twee mensen zijn bezig om het onderdeel
Groepsgesprekken op te zetten.
De wens om alle onderdelen die onder
‘aandacht’ vallen in 2015 helemaal van de
grond te krijgen, is niet uitgekomen. Het
ontbrak met name aan trekkracht en tijd.
We hopen dat in 2016 alle groepen ‘vlot
getrokken’ kunnen worden. Samen met de
Open Inloop hebben we dan een breed
aanbod sociale activiteiten.
Samen eten op 7 januari!
Alleen eten is niet altijd leuk. Eten doe je
samen. Maar soms ben je alleen, daar is
niets aan te doen… Ja, soms wel.
De groep ‘Samen koken en eten’ van ZcL
heeft het plan om op 7 januari weer een
maaltijd te organiseren, waar alle leden
welkom zijn. Tijd: van 17.30–20.00 uur.
Plaats: een zaal van de Vredekerk.
Wie kan, wordt gevraagd een gerecht mee
te nemen. Wie daartoe niet in staat is, is
ook welkom zonder iets mee te nemen!
Ieder die komt, neemt mee: een bord, een
soepkom, bestek en een glas. Kopjes zijn
aanwezig.

Het kan leuk zijn samen met een groepje
een gerecht bij iemand thuis te koken en
het dan mee te nemen.
De prijs is 6 euro voor wie geen gerecht
meeneemt. Drankjes, ook de koffie, zijn
voor eigen rekening.
Graag vóór 30 december laten weten dat
je komt. Dat kan bij één van de (tijdelijke)
coördinatoren van de groep Samen koken
en eten:
• Cissy Bronts, Zeedijken 1; 573115;
pbronts@gmail.com
• Jan Bolhuis, Molenweg 5; 856381;
jbolhuis40@home.nl
• Riet Bons-Storm; 574111;
bonstorm@hetnet.nl
Geef dan ook door of je een gerecht
meeneemt en wat dat is (we willen niet
alleen maar boerenkool met worst eten,
hoewel dat lekker is) en of je afgehaald en
thuisgebracht wilt worden.
Zegt het voort! We hopen dat er veel
mensen komen!
Samen koken en eten
Wanneer u thuis niet meer kunt koken en
het gezellig vindt om eens met anderen
samen te eten (en te praten), vertel dat
dan aan de coördinatoren van de groep
Samen koken en eten: Cissy Bronts, Jan
Bolhuis of Riet Bons-Storm (zie hiervoor).
Deze coördinatoren geven uw naam dan
door aan de mensen die aangegeven
hebben dat ze graag met anderen willen
koken en eten. Bij deze groep kunt u dan
wellicht aanschuiven voor een maaltijd.
Tenminste, als deze groep actief aan de
slag gaat…
Een actieve kook/eetgroep vormen
Jammer genoeg is de groep van kokers
nog niet echt actief. Het kan alleen wat
worden wanneer deze mensen zelf het
initiatief nemen om het ‘samen koken en
eten’ te organiseren.

Wie dit wil organiseren, kan advies of hulp
vragen aan Cissy, Jan of Riet, de tijdelijke
coördinatoren voor de groep Samen koken
en eten. Omdat zij ook andere dingen
doen, willen zij graag dat twee of drie
leden deze groep gaan coördineren. Laat
het ons weten wanneer je besluit dit te
doen!
Website
De website wordt actueel gehouden. We
zouden het leuk vinden als er interviews
met foto’s op de website komen van
hulpvragers en hulpverleners. Het kan
inspirerend zijn om de ervaringen te lezen.
En het maakt de website ook
aantrekkelijk! Wie nu denkt: die
interviewer wil ik wel zijn (we hebben
mensen ‘in huis’ die de puntjes op de i
kunnen zetten als het om tekst schrijven
gaat), meld je aan!
Heeft u een (klein)dochter of (klein)zoon
die dat wel leuk zou vinden? Meld haar of
hem aan.
Via de website of het e-mailadres van ZcL.
Vanuit het bestuur
In de vacature die is ontstaan door het
overlijden van Fre Wassenaar, heeft de
ledenvergadering op 24 november zijn
opvolger benoemd, Geert Maas.
Met deze benoeming is het bestuur weer
voltallig (zeven personen).
Geert heeft ruime ervaring in het
bestuurlijke vlak, is penningmeester
geweest van SC Loppersum en van SI!
(Stichting voor Inburgering en Integratie).
Als financieel manager was Geert
werkzaam bij Lommerts NV in Delfzijl en
vanaf 1994 tot aan zijn pensionering in
2011 als directielid bij een drietal
werkvoorzieningsschappen.

Wij zijn blij met zijn komst en zien uit naar
een constructieve samenwerking!
•
Ledennieuws
Op dit moment heeft ZcL 568 leden. Als
criterium voor het lidmaatschap geldt dat
de postcode begint met 9919, de postcode
van het dorp Loppersum.
Wilt u bij verhuizing of verandering van
telefoonnummer of mailadres de nieuwe
gegevens doorgeven aan ZcL? Alleen dan
kunnen wij garanderen dat u onze
nieuwsbrieven en informatie blijft
ontvangen!
Begin 2016 krijgen leden die nog niet
automatisch betalen, een verzoek tot
doorlopende machtiging. Door
ondertekening van de doorlopende
machtiging wordt de contributie
automatisch jaarlijks geïnd. Veel minder
werk en veel minder zorgen voor u en ons.
Op dit moment bedraagt de contributie 18
euro per lid. De contributie wordt jaarlijks
vastgesteld in de algemene
ledenvergadering.
De ledenvergadering heeft
plaatsgevonden op 24 november. Op deze
vergadering zijn jaarplan en begroting
2016 door de leden vastgesteld.
We hebben onder andere de volgende
speerpunten:
• We streven naar behoud van de leden.
• Door grotere naamsbekendheid kunnen
we meer invloed op beleid en regels
uitoefenen. De inzet van het bestuur
maar ook van de leden is gewenst.
• We willen meer bekendheid geven aan
het wekelijkse spreekuur in de
Openbare Bibliotheek. Leden kunnen
zonder afspraak advies vragen of kort
overleggen.
• We willen steeds terugkerende hulp
voor de leden uitbreiden door

•

•

•

afspraken te maken met professionele
bedrijven.
We zetten ons in om van het
Wiemersheerd-gebied een toekomsten aardbevingsbestendig gebied te
maken, waar wonen met welbevinden
mogelijk is.
De inkomsten stijgen door het grote
ledenaantal. Dat stelt ons in staat, bij
een voordelig saldo een reservefonds te
vormen voor optredende calamiteiten.
Tevens kunnen we uit dat potje ook
innovaties betalen. Eventuele
belastingafdracht wordt daarmee lager,
verwachten wij.
Als bestuur blijven we proberen om
onder deze belastingverplichting uit te
komen, gezien onze ideële doelstelling.
Voor het werk in de Regiegroep en het
Wiemersheerd-gebied reserveren we
een bedrag op de begroting. ZcL gaat
niet in stenen investeren.

Zoals het er nu naar uitziet, verwachten
we een voordelig exploitatiesaldo over
2015. In de begroting voor 2016 voorzien
we een nadelig resultaat van € 2.360. Het
mag duidelijk zijn dat het bestuur met de
hand op de knip de financiën zal uitgeven
om aan het eind van het jaar toch op nul
uit te komen.
Met een hartelijke groet van het bestuur.

