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Van de voorzitter
Heeft de politiek het licht gezien? Ik
ben geneigd altijd het positieve te
denken. Blij was ik dus te lezen dat de
PvdA en de ChristenUnie meer ruimte
willen gaan bieden aan burgers. Mooie
woorden over ruimte geven aan
burgers die immers het beste weten
wat er nodig is in en voor het dorp.
Zoals ons initiatief met ZcL.
Nu hebben wij als ZcL geen klagen en
is de overheid van Loppersum bereid
om ons alle ruimte te geven. Zij daagt
ons zelfs uit voorstellen te doen over
de Wmo in 2017! Zie ook haar
enthousiasme voor de Regiegroep. Dat
is voor beide kanten wennen.
Natuurlijk. Maar zeker de moeite waard
om eraan te blijven werken. Dat doen
we dan ook.

Jammer. Maar we gaan ook in
vakanties gewoon door. Een welkome

afwisseling als de kinderen met
vakantie zijn.
Donderdagmiddag is de bibliotheek
voor iedereen geopend van 14.00 tot
17.30 uur. Gasten van de Open
Inloop kunnen gebruikmaken van
vervoer. Wilt u gehaald en/of gebracht
worden, dan kunt u ’s morgens bellen
naar 06 47 444 565. De kosten
bedragen € 1 per rit. U bent allen van
harte welkom.
ZcL bereidt leercentrum
Seniorweb voor
Een onderdeel van de Open Inloop is
hulp bij gebruik van internet, laptop,
smartphone en dergelijke. We willen
een stapje verder en hebben de hulp
van onder andere Seniorweb
ingeroepen. Bijeenkomsten over een
aspect van automatisering en tips en
trucs willen we. Binnenkort gaan we
ons licht op steken bij een
vrijwilligersclub in Wolvega. Deze
vrijwilligers organiseren al wat langer
dergelijke bijeenkomsten. Binnenkort
meer nieuws hierover.

Open Inloop
Elke donderdagmiddag
De activiteiten van de Open Inloop
gingen in de maanden juli en augustus
gewoon door. De opkomst was door de
warmte en de regen niet zo groot.

Regiegroep
Regiegroep loopt vertraging op
De Regiegroep is door ZcL ingesteld
om de vernieuwing van het

Wiemersheerdgebied voor te bereiden.
Om verder te kunnen gaan met deze
voorbereiding, zijn de besluiten van de
NAM over de bouwkundige staat van de
gebouwen van belang. De NAM laat al
een jaar niets van zich horen.
ZcL zal de Regiegroep eind september
voorstellen om nu eerst verder te praten
over de vernieuwing van de zorg en van
het welzijn. Bij onze leden leven daarover
veel ideeën en wensen.

We werken eraan om dit onderdeel in het
najaar vlot te trekken.

Coördinatie van vraag en aanbod

Gerichte aandacht
De activiteiten die onder ‘gerichte
aandacht vallen’ lopen goed. Er worden
regelmatig mensen bezocht. Ook wordt er
met mensen gewandeld en worden er
tochtjes gemaakt. We zijn blij dat er
zoveel trouwe vrijwilligers zijn die zich
belangeloos willen inzetten voor leden die
behoefte hebben aan deze vormen van
aandacht.

HULP
De zomer is rustig geweest wat de vraag
naar hulp betreft. Niet iedereen denkt
aan de zorgcoöperatie als er weer eens
iets mis is met de televisie of als het
kastdeurtje niet goed wil sluiten of als er
een lastige brief moet worden
geschreven… Veel mensen hebben
immers wel iemand in de directe
omgeving die het probleem kan oplossen.
Maar de vrijwilligers van ZcL helpen u
graag. Dus pak gerust de telefoon als u
een hulpvraag heeft.
De hulplijn is te bereiken op:
werkdagen van 10.00-12.00 uur,
op nummer: 06 47 444 565
AANDACHT
De bijeenkomst over ‘afhankelijkheid’, die
na de zomer zou plaatsvinden, is
uitgesteld naar een nader te bepalen
datum. De Ontmoetingsgroep
Levensthema’s kan daarom nog niet van
start gaan met nieuwe gespreksgroepen.

Fietsen
Het onderdeel ‘onderling fietsen’ stond
deze zomer op een laag pitje, met name
door de weersomstandigheden. De animo
was niet zo groot. Maar we geven de
moed niet op. Misschien krijgen we nog
een mooie herfst. En anders hopen we
gewoon op een nieuw jaar met veel mooi
fietsweer.

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.
We hebben een peiling onder onze
vrijwilligers gehouden, om te zien of er
leden zijn die de vraag naar dit vervoer
willen en kunnen invullen. Het resultaat is
dat 26 mensen bereid zijn om regelmatig
iemand naar een activiteit te brengen en
weer op te halen. Op dit moment hoeven
we nog niemand in te zetten. Maar we
zijn heel blij met deze positieve reacties!

Vanuit het bestuur
Ledenbijeenkomst deze keer in
Wiemersheerd
15 november is de ledenvergadering.
Deze keer in Wiemersheerd en ’s
middags. Leden die ’s avonds niet over
straat willen, kunnen zo toch naar een
ledenbijeenkomst. Rondom
Wiemersheerd wonen immers veel
ouderen die lid zijn van ZcL. In
Wiemersheerd is een ringleiding in de
huiskamer aanwezig, zodat ook mensen
die wat slechter horen alles kunnen
volgen. De ledenbijeenkomst begint om
14.30 uur. Binnenkort krijgt u de
uitnodiging.
Levenseinde
Binnenkort ontvangt u de
aankondiging/uitnodiging voor drie
avonden rond het thema ‘levenseinde’. De
avonden vinden plaats in Ons Dorpshuis
op 6, 13 en 17 oktober.
Van de penningmeester
Wist u dat:
… de zorgcoöperatie op het ogenblik 556
leden heeft
… dat hiervan 285 leden hun contributie
automatisch laten afboeken (u toch
ook?)
… u een formulier voor automatische
incasso kunt afhalen (en weer
inleveren) bij Henk Meruma, Fivelstraat
4
… er 6 leden zijn die hun contributie over
2016 nog niet betaald hebben. 550
leden dus wel!
… alle uitgaven tot nu toe binnen de
begroting zijn gebleven behalve dat de
fiscus ons voor al ons werk in
Loppersum heeft beloond(!) met een

voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting 2016 van €
676
… Albert Heijn Loppersum uw
boodschappen thuisbezorgt voor € 3
Ledennieuws
Op dit moment heeft ZcL 556 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 26 oktober, 23 november en
14 december.
Met een hartelijke groet van het bestuur.

