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Van de voorzitter
De herfst is aangebroken. Nattigheid,
kortere dagen en frisheid alom. De
caravans keren weer terug, worden
schoongemaakt en gaan de winterberging
in. In het dorp wordt stevig doorgebouwd
aan de nieuwbouw Albert Heijn. En de
zorgcoöperatie? Wij gaan gewoon door
met de onderlinge dienstverlening of het
nu zomer is of winter. Dat is het mooie
met zoveel leden. Als er hulp nodig is,
blijken steeds weer vrijwilligers
beschikbaar te zijn om een handje toe te
steken. Als bestuur zijn we daar trots op.
Elke dag maken we waar wat we ons als
doel hebben gesteld: Lopsters zorgen voor
elkaar.
Wij gaan met vertrouwen de winter in. Er
is veel te doen. In deze Nieuwsbrief leest
u er meer over.
Open Inloop
Els Euwals, Ton Werkman en Joop
Belderok hebben er de hele zomer aan
gewerkt. Zo’n vijftien vrijwilligers staan bij
toerbeurt klaar. Op 3 september opende
de Open Inloop voor het eerst de deur. Op
17 september vierden we dit met een
feestje. Veel belangstellenden en blije en
tevreden gezichten. Kijk op onze site
(www.zorgcooploppersum.nl) naar de
foto’s van de opening.
Wat maakt de Open Inloop nou zo
bijzonder dat wethouder Bé Schollema ons
kwam feliciteren? Omdat de Open Inloop
in de bibliotheek van Loppersum is. Als het

ware een huiskamer met gezellig
geroezemoes. De bibliotheek is elke
donderdag vanaf 14.00 uur tot sluitingstijd
(17.30 uur) open. 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. Er is altijd iemand
die helpt bij het aannaaien van een knoop
of andere reparatie. We helpen graag.
Binnenlopen dus.
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. In
dit plan gaat hij niet alleen voorstellen
doen 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 Wiemersheerdterrein. In dat plan moet een bruisende
buurt van Loppersum komen waar het
goed wonen is 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
uitgewerkt schetsplan en programma van
wensen. Dat gaan we doen mét Lopsters.’
Coördinatie van vraag en aanbod
HULP
De onderlinge hulp loopt naar volle
tevredenheid. We hanteren nu de
volgende criteria bij het verlenen van hulp:
1 Frequentie: ZcL biedt geen structurele
hulp (dus wel eenmalig of incidenteel).
2 Zwaarte en duur: ZcL zet geen
vrijwilligers in voor zware en/of
langdurige klussen.
3 (Overheids)voorzieningen: ZcL biedt
geen hulp als er gebruikgemaakt kan
worden van (overheids)voorzieningen.
4 Professionals: ZcL zet geen vrijwilligers
in als de hulp concurreert met
bestaande bedrijven of instellingen.
Kilometervergoeding
De kilometervergoeding is verhoogd van
19 cent naar 20 cent. Voor vervoer in ons
dorp (bijvoorbeeld van huis naar het
station of naar de Open Inloop) vragen we
1 euro per rit.
AANDACHT
Als u op onze website kunt kijken, ziet u
dat er een ‘knop’ is toegevoegd, namelijk
‘Activiteiten’. Daaronder vindt u de
ervaringen van de onderdelen Open
Inloop, wandelen, fietsen en Samen koken
en eten.
We streven ernaar om deze winter de
volgende activiteiten op te zetten:
theaterbezoek en groepsgesprekken.
Ieder lid kan zich altijd aansluiten bij de
activiteiten.

Fietsen en wandelen
Op donderdag wordt er gefietst om 13.00
uur vanaf de bibliotheek. De wandelgroep
streeft ernaar om de hele winter door op
dinsdag, woensdag en donderdag een
uurtje te gaan lopen (vertrek om 13.00
uur vanaf de bieb).
Op donderdag wordt afgesloten met een
kop koffie/thee bij de Open Inloop.
Vrijwilligersorganisaties
Eind september was er een verkennend
gesprek tussen ZcL en afgevaardigden van
de diaconieën van de wijkgemeenten
Loppersum en Maarland, Humanitas,
Wiemersheerd, Vrouwenraad en de
Zonnebloem. Deze bijeenkomst had tot
doel om met elkaar van gedachten te
wisselen over de activiteiten en
werkzaamheden, die door deze instanties
worden ondernomen. We vinden het erg
belangrijk om dat te weten, omdat we
hiermee voorkomen dat we op het terrein
komen waar anderen al iets organiseren.
Het gesprek is door ZcL als zeer
constructief ervaren en de uitkomsten
zullen binnenkort in het bestuur worden
besproken.
Wmo-vervoerspas / Valys-pas
Mensen die in het bezit zijn van een Wmovervoerspas kunnen met de regiotaxi
maximaal 25 km reizen tegen een
goedkoop tarief. Voor de langere
afstanden is er de Valys-pas.
Mensen met een Wmo-indicatie hebben
recht op taxivervoer, zowel met een Wmovervoerspas als met een Valys-pas. De
zorgcoöperatie heeft vrijwilligers die u
graag willen helpen met de aanvraag van
deze vervoersvoorzieningen. Bel het
telefoonnummer van de ZcL (ma-vrij
10.00-12.00 uur)

Keukentafelgesprekken
Als mensen afhankelijk worden van hulp
(huishoudelijk, vervoer, zorg), dan kunnen
ze dat bij de gemeente kenbaar maken.
Vaak wordt er dan een zogenaamd
‘keukentafelgesprek’ gehouden. Daarbij
wordt besproken wat je persoonlijke
situatie is en waar je ondersteuning bij
nodig hebt. Sommige mensen missen bij
dat gesprek ondersteuning van een
familielid of van iemand die hen helpt.
ZcL heeft een vrijwilliger die bereid is die
ondersteuning te geven. Zij is goed op de
hoogte is van de regels en weet de
belangen van de hulpvragers goed te
behartigen.
Vraag dus gerust hulp van ZcL bij uw
keukentafelgesprek. Via de hulplijn. Te
bereiken op:
werkdagen van 10.00-12.00 uur,
op nummer:

06 47 444 565

Website
De website wordt actueel gehouden. Kijk
er af en toe eens naar:
www.zorgcooploppersum.nl
Hebt u opmerkingen of suggesties? Laat
het weten via de website.
Vanuit het bestuur
Al geruime tijd is Fre Wassenaar ernstig
ziek. Daarom is hij niet in staat om zijn
werk als bestuurslid en penningmeester uit
te voeren. Wij wensen Fre en zijn familie
alle sterkte toe de komende periode. Wij
leven met hen mee.
Hanneke Kamps, secretaris, neemt nu
tijdelijk het penningmeesterschap waar.
Henk Meruma verleent daarbij
ondersteuning.

Ledennieuws
Op dit moment heeft ZcL 570 leden, die
op 409 adressen in Loppersum wonen. 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!
Nog niet alle leden betaalden hun
contributie over 2015. Zij ontvingen een
herinnering. Met zoveel leden kost het
innen van de contributie veel tijd. Tijd die
wij beter aan de doelstellingen van onze
coöperatie kunnen besteden. Begin 2016
krijgen de mensen die nog niet
automatisch betalen, een verzoek tot
doorlopende machtiging. Door
ondertekening van de doorlopende
machtiging wordt de contributie
automatisch jaarlijks geïnd.
Op dit moment bedraagt de contributie 18
euro per lid. De contributie wordt jaarlijks
vastgelegd in de algemene
ledenvergadering.
De ledenvergadering vindt plaats op
dinsdag 24 november 2015. U ontvangt
hiervoor tijdig een uitnodiging. Op deze
vergadering zal het bestuur tevens
verantwoording afleggen over de financiën
van ZcL.
Met een hartelijke groet van het bestuur.
U kunt altijd bellen naar:
571847 (Hanneke Kamps, secretaris)
of mailen naar:
info@zorgcooploppersum.nl

