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Van de voorzitter

Hebben wij als lid van Zorgcoöperatie 
Loppersum (ZcL) wel of geen invloed? 
Wordt er naar ons geluisterd? Wordt er
iets gedaan met de stem van leden? 
Op het eerste gezicht zou je zeggen 
dat men de stem van kwetsbare 
jongeren én ouderen niet hoort. 
Op het eerste gezicht. Want bij goed 
kijken en goed luisteren zie ik ook iets 
anders. Iets dat hoopvol stemt. Het 
wordt langzaam maar zeker anders. Ik 
noem hier twee voorbeelden van de 
afgelopen dagen.
Een hoge rechterlijke instantie heeft 
bepaald dat mensen gewoon 
huishoudelijke hulp moeten krijgen die 
ze nodig hebben. Veel gemeenten 
hebben zich gerealiseerd dat ze hun 
beleid moeten herzien. Dat las je in de 
krant en dat zag je op tv. 
Een tweede voorbeeld: op 24 mei 
kwamen drie bestuursleden van onze 
zorgcoöperatie bijeen met 
vertegenwoordigers van de overheid 
en organisaties. Waarom? We spraken 
over de toekomst van wonen voor 
kwetsbare mensen in Loppersum. Hoe 
zou het wonen met zorg er in de 
complexen op het Wiemersheerd-

gebied uit moeten zien? Aan het eind 
van die bijeenkomst waren we het 
eens over wat er moet gebeuren.

Wat leren mij deze twee voorbeelden? 
Dat niets vanzelf gaat. Maar 
aanhoudend voor eigen belangen 
staan, helpt op den duur wel. Boos 
zijn? Natuurlijk, maar niet alleen. Ook 
de eigen belangen bepleiten is 
belangrijk. Het leven met welbevinden 
van Lopsters moet steeds weer over 
het voetlicht worden gebracht. En dat 
samen met anderen concreet maken. 
Als het kan in goed en gelijkwaardig 
overleg. Als het moet, zo leert het 
eerste voorbeeld, bij de rechter. 
Ik wens u een goede en ook graag een
warme zomer!

Open Inloop 

De Open Inloop is nog aantrekkelijker 
geworden. De wens van enkele vaste 
bezoekers om ook te kunnen sjoelen is
ingevuld. 
We kregen de beschikking over een 
sjoelbak. De geluidsoverlast valt erg 
mee in de bibliotheek. 
Eén van de doelen van de Open Inloop
is het organiseren van laagdrempelige 
activiteiten waaraan iedereen kan 
deelnemen. Bent u nog nooit geweest:
loop gerust een keer binnen op 
donderdagmiddag om de sfeer te 
proeven. Neem buren of vrienden mee,
want ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Lid worden kan dan altijd 
nog… 
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De fietsgroep is weer gestart en we 
merken dat de deelnemers de Open 
Inloop weer gaan bezoeken.
Iedere donderdagmiddag ook in de 
komende vakantiemaanden ontvangen 
wij u graag. De openingstijden zijn van 
14.00 tot 17.30 uur en tegen een 
geringe vergoeding kan men gebruik-
maken van vervoersmogelijkheden. Bellen
met 06 47 444 565 op werkdagen 
tussen 10.00 en 12.00 uur is 
voldoende om te worden gehaald en/of 
gebracht.

Regiegroep 

Regiegroep Loppersum bestaat uit ZcL, 
Dorpsbelangen Loppersum, wethouder, 
huisartsen, Zonnehuisgroep Noord, St. 
Welzijn en Dienstverlening, Woonzorg 
Nederland en Wierden en Borgen. 
24 mei jl. hebben we een hele middag 
samengewerkt aan concrete plannen voor
vernieuwing van wonen met welbevinden
op het Wiemersheerd-gebied. De 
Nationaal Coördinator Groningen/Zorg 
was eveneens aanwezig om te 
verhelderen wat de consequenties van 
versterkingsplannen voor het 
Wiemersheerd-gebied kunnen zijn. De 
NAM zal dat eind juli bekend maken.
De bijeenkomst maakte duidelijk dat 
iedereen overtuigd is van de noodzaak 
dat er iets moet gebeuren op het 
Wiemersheerd-gebied. 

Coördinatie van vraag en aanbod

HULP 
De laatste maanden hebben de 
telefonisten aan de hulptelefoon het 
rustig. Er komen minder hulpvragen 

binnen. Is er minder hulp van de 
zorgcoöperatie nodig of is de 
vraagverlegenheid (te) groot? We hopen 
op het eerste, want dat betekent dat 
leden zich nog goed kunnen redden met 
de mensen om hen heen en de 
professionele hulp. Toch vermoeden we 
dat ook het tweede het geval is: 
vraagverlegenheid. 
Schroom niet om hulp te vragen! Uw 
privacy wordt gerespecteerd.

De hulplijn is te bereiken op:

werkdagen van 10.00-12.00 uur,
op nummer: 06 47 444 565

AANDACHT
De bijeenkomsten over ‘afhankelijkheid’ 
die op 6 april plaatsvonden, zijn de 
aanzet geweest tot het vormen van een 
gesprekgroep met als onderwerp 
‘Omgaan met verlies’. De groep is drie 
keer bij elkaar geweest. De deelnemers 
hebben het als positief ervaren, dat ze 
vrijuit konden spreken over dit 
onderwerp.
Na de zomer zal de bijeenkomst over 
‘afhankelijkheid’ nog eens worden 
gehouden op een avond. Het doel ervan 
is om opnieuw te komen tot het vormen 
van een of meer gespreksgroep(en). Het 
begrip ‘Gespreksgroep’ wordt hierna niet 
meer gebruikt. Het zal voortaan 
‘Ontmoetingsgroep Levensthema’s’ heten.

Wandelen en fietsen
Het onderdeel ‘onderling wandelen’ is 
geschrapt. Er was geen animo voor.
Het onderdeel ‘onderling fietsen’ loopt 
goed. De laatste weken is er elke 
donderdagmiddag door zo’n vijf mensen 
een mooie fietstocht gemaakt.



Verder worden er mensen regelmatig 
bezocht en wordt er in de omgeving 
getoerd.
Aan de onderdelen ‘samen koken en eten’
en ‘theaterbezoek’ wordt nog gewerkt.

Wiemersheerd-agenda
Het onderdeel AANDACHT heeft een 
sociaal doel. ZcL wil mensen helpen thuis 
te blijven wonen en tegelijkertijd mee te 
blijven doen aan het sociale leven, zodat 
ze niet vereenzamen. Maar daarvoor 
lenen zich niet alleen ‘onze’ activiteiten, 
zoals mensen bezoeken, toeren in de 
omgeving, ontmoetingsgroepen, fietsen 
en de Open Inloop. Ook Wiemersheerd 
biedt heel veel activiteiten met hetzelfde 
doel. Daarom hebben we besloten om op 
onze website het Activiteitenprogramma 
van Wiemersheerd, ’t Hoge Heem, 
Assieshof, P.J. van Leeuwenhof en De 
Hoven te plaatsen. Deze activiteiten 
mogen ook door Lopsters buiten het 
Wiemersheerd-gebied worden bezocht.
Wie mee wil doen, betaalt een kleine 
bijdrage. U hoeft zich voor de wekelijks 
terugkomende activiteiten en de toneel- 
en zangavonden niet op te geven. Voor 
de eetactiviteiten en de andere bijzondere
activiteiten kunt u zich opgeven bij de 
receptie van Wiemersheerd. Bij enkele 
activiteiten is de consumptie inbegrepen.
Voor vragen kunt u terecht bij Marjolijn 
de Haan, activiteitenbegeleidster van 
Wiemersheerd, telefoon 0596-649600.

Peiling
Voor sommige mensen is het lastig om 
zelfstandig vanuit hun aanleunwoning 
naar de activiteiten in Wiemersheerd te 
gaan. Zij hebben iemand nodig die hen 
(in een rolstoel) haalt en brengt. 

Op dit moment houden we een peiling 
onder onze vrijwilligers, om te zien of er 
leden zijn die de vraag naar dit vervoer 
willen en kunnen invullen.

Vanuit het bestuur

Ledenvergadering
De ledenvergadering van 22 maart jl. 
heeft John Wieringa benoemd tot nieuw 
lid van het bestuur. 
John is werkzaam geweest in de 
gezondheidszorg met name in de 
psychiatrie, in verschillende ziekenhuizen 
en bij de RUG. Hij heeft veel 
veranderingen in de zorg meegemaakt, 
zoals de veranderingen in het 
verzekeringsstelsel en de invoering van 
de Wmo. 
Zijn benoeming is een welkome 
aanvulling binnen het bestuur. In de 
komende bestuursvergaderingen zal het 
bestuur werken aan een herschikking van
taken en verantwoordelijkheden. 
De ledenvergadering van maart stond 
tevens in het teken van formele en 
organisatorische zaken, zoals het 
jaarverslag 2015, het exploitatieoverzicht 
2015, de balans per 31 december 2015 
en de uitbesteding van de 
ledenadministratie. De kascommissie 
heeft de penningmeester decharge 
verleend en met deze opsteker kunnen 
we verder werken. 

Vraagverlegenheid
Het bestuur heeft een vergadering 
georganiseerd met vertegenwoordigers 
van kerken, vrijwilligersorganisaties 
binnen de gemeente en Wiemersheerd en
daaruit zijn belangrijke speerpunten naar 
voren gekomen. 



‘Je hangt je vuile was niet buiten!’ ‘Je 
loopt niet te koop met je sores.’ Veel 
mensen vinden het vragen om hulp of 
aandacht lastig. Die hebben een steuntje 
nodig. Het bestuur wil daar meer tijd voor
vrijmaken. Zo is de intentie uitgesproken 
om samen met professionals en 
vrijwilligers een stap voorwaarts te zetten
als het gaat om hulp aan zorgmijders en 
vraagverlegenen. Daarnaast zal de 
mogelijkheid van het van tijd tot tijd 
aanbieden van een gezamenlijke maaltijd 
in de gemeente met alle betrokkenen 
worden onderzocht. 

Levenseinde
ZcL werkt mee aan het organiseren van 
drie bijeenkomsten voor inwoners van 
Loppersum over het thema Levenseinde. 
We doen dit omdat we het een belangrijk
onderwerp vinden. Meerdere deskundigen
werken aan de avonden mee.

Ledennieuws
Op dit moment heeft ZcL 565 leden. Als 
criterium voor het lidmaatschap geldt dat 
uw 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!
Het bestuur vergadert de komende 
maanden op 22 juni, 31 augustus en 28 
september.
Het verzoek aan onze leden om zo veel 
mogelijk met automatische incasso het 
contributiebedrag te willen betalen, heeft 
goede vruchten afgeworpen. 
137 leden gaven hun toestemming om dit
vanaf 2017 te mogen doen. 

Hiermee betaalt ruim de helft van onze 
leden vanaf 2017 automatisch! Hartelijk 
dank voor uw medewerking. Het scheelt 
ons veel extra werk!
Op dit moment hebben nog 90 leden niet 
betaald. Graag dit alsnog doen. Dank u 
wel.

Met een hartelijke groet van het bestuur.


