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Van de voorzitter

Ontwikkelingen gaan snel. Dit stukje 
schrijf ik dan ook met de wetenschap 
van nu. Morgen kan het allemaal weer 
anders zijn. 
Nu is het roerig in Loppersum als het 
om wonen en zorg in een beschutte 
woonvorm gaat. Zonnehuisgroep 
Noord (ZhgN) heeft haar 
toekomstplannen gemeld. Daarin past 
het voortbestaan van Wiemersheerd, 
mogen wij begrijpen. Dat is een hele 
opluchting voor u als oudere en voor 
veel mantelzorgers. Blijft natuurlijk 
onze en uw zorg wat er gebeurt nu 
ZhgN geen huishoudelijke zorg meer 
levert vanaf de zomer.
Het lijkt misschien vreemd. Het lijkt 
wellicht onbegrijpelijk dat wij toch als 
ZcL hoopvol gestemd zijn over de 
toekomst. Waarom? Omdat er nu 
ruimte ontstaat voor vernieuwing. 
Onze plannen en wensen voor een 
nieuwe ouderenzorg in Loppersum kan
meer kans krijgen. Het is aan ons om 
die kansen te pakken. We kiezen 
daarbij duidelijk voor de 
samenwerking. Als die samenwerking 
maar gelijkwaardig is: onze keuzen zijn
even belangrijk als die van de overheid
en professionals. Dus geen dictaat van 
ons en geen dictaat van wie dan ook.
Ik wens u alle goeds en optimisme!

Open Inloop 

Het bezoekersaantal van de Open 
Inloop op donderdagmiddag is goed. 
Er zijn mensen die de Open Inloop 
consequent bezoeken. Er wordt 
duidelijk voorzien in een behoefte.
Op 19 januari heeft de Werkgroep 
open inloop ZcL een 
evaluatievergadering gehad. Alle 
vrijwilligers die betrokken zijn bij de 
Open Inloop-activiteiten waren voor 
deze belangrijke vergadering 
uitgenodigd. Men kon zich uitspreken 
over verwachtingen en ervaringen die 
men heeft opgedaan in de afgelopen 
periode. Veel vrijwilligers hebben 
aangegeven positief te zijn over de 
ingeslagen weg. Over eventuele 
themamiddagen wordt nog nagedacht.
Gezelligheid en spel staan voorop. Er is
inmiddels een spel Rummikub met 
grote cijfers aangeschaft en een 
mandalakleurboek met kleurpotloden.
U wordt van harte uitgenodigd om 
langs te komen op de 
donderdagmiddagen in de bibliotheek 
van 14.00 tot 17.30 uur! 
Natuurlijk kunt u gebruikmaken van de
aangeboden vervoersmogelijkheden. U
kunt dan bellen met het nummer         
06 47 444 565 tussen 10 en 12 uur. 
Tegen een vergoeding van € 2 wordt u
gehaald en gebracht. 

Open Inloop feestdagen 2016
In verband met Bevrijdingsdag en 
Hemelvaartsdag is de Open Inloop op 
5 mei a.s. gesloten.
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Regiegroep 

Zorgcoöperatie Loppersum (ZcL) wil 
het mogelijk maken dat inwoners van 
Loppersum, ook als ze zorg en 
begeleiding nodig hebben, in 
Loppersum kunnen blijven wonen. Dat 
zou kunnen gebeuren volgens 
vernieuwende concepten. Daarom 
hebben we het initiatief genomen voor 
de vorming van de Regiegroep 
(wethouder, Zonnehuisgroep Noord 
(ZhgN), SWD, huisarts, Vereniging 
Dorpsbelangen Loppersum, Woonzorg 
Nederland en Wierden & Borgen). 
Uiteraard maakt ZcL daar ook deel van
uit. De Regiegroep zet zich in voor de 
vernieuwing van wonen met zorg op 
het Wiemersheerdgebied. 

Regiegroep loopt vertraging op
Het werk van de Regiegroep stokt, 
omdat enkele partners niet verder 
kunnen. Drie redenen:
1 ZhgN is de zorgverlener in 

Wiemersheerd en bij veel huurders 
van de aanleunwoningen. Door 
financiële tegenslagen bezint zij zich
op de toekomst. Tot dat besluit kan 
ZhgN geen verdere stappen zetten.

2 Woonzorg Nederland is de eigenaar 
van alle gebouwen. Zij is afhankelijk
van ZhgN en kan dus ook niet 
verder. 

3 De NAM heeft alle gebouwen 
gekeurd, maar nog geen 
eindrapport gepubliceerd. In dat 
rapport worden ook de kosten van 
de nodige versterking opgesomd. 
De Regiegroep zit met smart te 
wachten op dat rapport. Wethouder 

Bé Schollema doet er alles aan om 
dat rapport gepubliceerd te krijgen. 
Tot nu toe zonder succes.

In afwachting van die drie belangrijke 
besluiten, denken we in de Regiegroep
met zijn allen wel na of alle zorg, dus 
ook de heel intensieve zorg, in 
Loppersum gegeven kan worden. 
Vanuit ZcL wordt erop aangedrongen 
geen instelling in de toekomstplannen 
op te nemen, maar bijzondere 
woonvormen waar je als huurder de 
baas bent. Ook daar moet naar onze 
opvatting de meest intensieve zorg 
gegeven kunnen worden. Er zijn in 
Nederland al heel goede voorbeelden 
waar dat lukt. 

Coördinatie van vraag en aanbod

HULP 
De groepen die onder de noemer HULP
vallen, draaien uitstekend.

De hulplijn is te bereiken op:
werkdagen van 10.00-12.00 uur,

op nummer: 06 47 444 565

AANDACHT
In 2016 zullen alle groepen die onder 
de noemer AANDACHT vallen, worden 
vlot getrokken of opgezet.
Er heeft zich een nieuwe 
groepscoördinator voor het voorlezen 
aangemeld. Zij heeft alle mensen met 
aanbod benaderd en heeft de lijst 
kunnen ‘opschonen’. Ook blijkt dat het 
woord ‘voorlezen’ zorgt voor een 
drempel om dit als vraag te hebben.  
Op een evaluatiebijeenkomst in 



februari over het bezoeken van 
mensen is besloten om dit in het 
vervolg ‘samen lezen’ te noemen. Op 
deze avond bleek dat het onderdeel 
Mensen bezoeken draait naar 
tevredenheid. Er worden op dit 
moment  17 mensen bezocht door 15 
vrijwilligers (meestal 1 x per 4 weken).
Ook is er nu iemand die graag samen 
met een vrijwilliger wil lezen.
Het onderdeel Toeren in de omgeving 
zal binnenkort worden vlot getrokken. 
De onderdelen Wandelen en Fietsen 
hebben te kampen met slechte 
weersomstandigheden. In maart 
nemen we deze onderdelen weer 
opnieuw onder de loep, en waar nodig 
worden ze geactiveerd. Overigens 
loopt het Individueel wandelen (met 
een hulpvrager een stukje lopen) goed.
Twee groepscoördinatoren zijn druk 
bezig met het opzetten van het 
onderdeel Groepsgesprekken. Er wordt
op 6 april een middag- en 
avondbijeenkomst gehouden over 
‘afhankelijkheid’. Alle leden van ZcL 
zullen daarvoor worden uitgenodigd 
(zie het bericht hierna). 
Aan het onderdeel Theaterbezoek 
wordt op dit moment ook gewerkt. De 
vraag wordt gepeild en vervolgens zal 
er een bijeenkomst worden belegd met
de belangstellenden.

Mag je afhankelijk zijn?
Bijeenkomst leden: 6 april 2016

Soms gebeuren er dingen in je leven 
die je diep aangrijpen, zoals het verlies
van iemand of de afname van de 
gezondheid. Hoe ga je om met het 
verlies van je partner, je maatje of 

iemand anders die je dierbaar is? Maar
ook: hoe ga je om met het verlies van 
werk en van de afname van krachten 
door ziekte of het ouder worden? 
Mensen hebben mensen nodig in die 
omstandigheden. 
Op woensdag 6 april zullen we onder 
leiding van Riet Bons-Storm samen 
nadenken over dit onderwerp. Na een 
inleiding gaan we in groepjes spreken 
over bijvoorbeeld het verlies van 
gezondheid, werk of dierbaren, het 
ouder worden, eenzaamheid en wat dit
in ons leven betekent. 
Hulp vragen bij ingrijpende 
levensgebeurtenissen kan gepaard 
gaan met gevoelens van schaamte. 
Gesprekken met anderen kunnen hoop
geven en helpen om weer perspectief 
te zien. Binnen ZcL is een groepje 
mensen bezig om te kijken of we 
groepen kunnen starten, waar mensen
vanuit eigen ervaring elkaar steun 
kunnen verlenen. Deze bijeenkomst is 
de eerste aanzet daartoe.

Datum/tijd: 6 april 2016 op twee 
tijdstippen: van 15.00 – 17.00 uur
of van 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Wiemersheerd

Zo nodig kunt u afgehaald en 
thuisgebracht worden.
Noteer de datum vast in uw agenda. 
Een aparte uitnodiging volgt later.

Vanuit het bestuur

Door de vele werkzaamheden, de 
ontwikkelingen van de Wmo en het 
opzetten van nieuwe plannen, is het 
bestuur toe aan uitbreiding. John 



Wieringa is bereid om het bestuur aan 
te vullen. Tijdens de ledenvergadering 
van 22 maart a.s. in Spoorzicht 
(19.30–21.30 uur) vragen we onze 
leden of zij akkoord kunnen gaan met 
uitbreiding van het bestuur. Bij de 
agenda van de vergadering is een 
aparte bijlage waarin u leest in welk 
vakgebied John werkzaam is geweest 
en wat hem motiveert om lid van het 
bestuur te worden.

Ledennieuws
Op dit moment heeft ZcL 569 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 e-mailadres de 
nieuwe gegevens doorgeven aan ZcL? 
Alleen dan kunnen wij garanderen dat 
u onze nieuwsbrieven en informatie 
blijft ontvangen!

Van de Penningmeester
In de Nieuwsbrief van 2015 hebben we
het al aangekondigd. De leden die hun 
contributie nog niet automatisch laten 
afschrijven, ontvangen bij deze 
stukken ook een machtigingsformulier. 
Daarmee kunt u ons machtigen om 
één keer per jaar het verschuldigde 
contributiebedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. Wij 
verzoeken u dringend dit formulier in 
te vullen en in te leveren bij één van 
de genoemde bestuursleden. 
Meenemen naar de vergadering mag 
natuurlijk ook.

Ter toelichting op het financieel 
verslag 2015 nog de volgende 
informatie
ZcL heeft over 2015 financieel een zeer
bevredigend jaar gehad. Door het 
grote succes van de in 2014 gehouden 
ledenwerfactie is er ruim vermogen 
ontstaan. Hierdoor hebben we nu in 
2016 de mogelijkheid om ook 
financieel bij te dragen in het 
onderzoek naar de toekomst van het 
Wiemersheerdgebied.
Aan de uitgavenkant hebben we door 
de grote toename van het ledenaantal 
wat meer kopieerkosten gemaakt dan 
begroot.
Heel blij zijn we met de bijdrage van 
de Eenkema Stichting, waardoor het 
mogelijk was een professionele 
naaimachine aan te schaffen, die 
tijdens de Open Inloop voor iedereen 
beschikbaar is.
Ook de NAM heeft een subsidie 
verstrekt die ingezet gaat worden voor 
de herontwikkeling van het 
Wiemersheerdgebied.

Met een hartelijke groet van het 
bestuur.


