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Van de voorzitter

Taakoverdracht voorzitter
Heeft u ook een hekel aan mensen die aan 
het pluche blijven plakken? Wij wel. Daarom 
hebben we binnen ZcL afspraken om niet te 
lang in het bestuur te zitten. Maar het is ook 
goed om taken onderling te rouleren. Daarom
neemt Riet Bons-Storm het voorzitterschap 
voor een periode over van Joop Belderok.

Ik (Joop) kijk terug op een periode van 
opbouw. We zijn er in geslaagd om 
verbinding tussen vitale en kwetsbare 
inwoners van Loppersum tot stand te 
brengen. We zijn er ook in geslaagd om 
solidariteit tussen jong en oud vorm te 
geven. Daar kunnen we trots op zijn. Nu 
volgt een periode om op de fundamenten van
ZcL voort te bouwen. Er liggen veel kansen.

Ik (Riet) neem het stokje tijdelijk over, tot er 
iemand is gevonden die het voorzitterschap 
voor een hele termijn op zich wil nemen. We 
zijn aan het zoeken en het lijkt heel goed te 
komen. De reden dat ik het tijdelijk doe is 
omdat ik al lang heb geleefd. Ik ben en blijf 
nog steeds met plezier lid van dit 
inspirerende bestuur. Samen houden we 
Zorgcoöperatie Loppersum op koers, met 
elkaar, voor elkaar.

Open Inloop 

De Werkgroep open inloop ZcL is met de 
komst van Riet Bons-Storm uitgebreid tot drie
personen. We zijn heel blij dat ze met ons 
gaat meedenken. 

Themabijeenkomsten
In januari start de werkgroep met 
themamiddagen. Een keer per maand wordt 
een gast uitgenodigd om voorlichting te 
geven en van gedachten te wisselen met de 
bezoekers.
Op 26 januari zal mevrouw J. Groeneveld van
de Veiligheidsregio Groningen voorlichting 
geven over brandveiligheid.
Op 2 maart is wijkagent Bielsma te gast met 
het onderwerp ‘Veiligheid in en om huis’.
Volgende thema’s worden tijdig 
bekendgemaakt via affiche, via de Nieuwsflits
en op Lopsternijs.

Een spontane actie werd op 22 december het
project: ‘Brei mee voor Groningen’. Geheel 
onverwacht is dit een groot succes. Iedere 
donderdagmiddag komen dames om mee te 
breien. Er ligt al een tas vol lapjes klaar om 
ingeleverd te worden. De mannen vinden het
ook erg gezellig; er wordt druk gepraat en 
een spelletje gespeeld.  En zo is het 
huiskamereffect compleet.
We zullen dan ook doorgaan met breien. Men
kan iemand die het breien wil leren op weg 
helpen, elkaar voorzien van patronen of 
breien voor een volgend goed doel. Haken en
patchwork behoren op termijn misschien ook 
tot de mogelijkheden.
De Open Inloop heeft een actieve start 
gemaakt in 2017!
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Wandelen
Nieuw: de mogelijkheid om vanuit de Open 
Inloop een wandeling te maken. Starttijd: 14.00 
uur. Wie graag met iemand samen wil wandelen, 
kan in de Open Inloop (misschien) een wandel-
maatje vinden.

ZcL en SeniorWeb 
Vijf personen van Zcl bezochten de locatie van 
SeniorWeb in Wolvega en spraken met de 
mensen die betrokken zijn bij het werk van een 
Leercentrum.
Onze vragen werden op een boeiende wijze 
beantwoord.
Ook in Loppersum hebben we een Leercentrum 
opgestart. SeniorWeb en ook Biblionet helpen 
daarbij. Het is de bedoeling om in de bibliotheek 
cursussen te gaan geven aan digibeten (mensen 
die tot dusver geen gebruik maken van digitale 
technieken als computer en tablet).
Een andere reden om ons als ZcL bij SeniorWeb 
aan te sluiten, is de actualiteit. SeniorWeb geeft 
wekelijks een nieuwsbrief uit met daarin nieuws 
op het gebied van digitale technieken. De 
aansluiting is voorlopig voor één jaar. Verlenging 
hangt af van de bereidheid van vrijwilligers.
Iedereen kan zich aanmelden als lid van 
SeniorWeb. Voorwaarde is wel dat men al enige 
ervaring heeft met het gebruik van computers. En
omdat niet alle leden van ZcL die ervaring 
hebben, wil het bestuur de mogelijkheid voor het 
volgen van een cursus gemakkelijk maken. Via de
Open Inloop en met hulp van SeniorWeb en 
Biblionet.

Voor alle duidelijkheid: Voor iedereen bestaat de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
computerhulp. Men brengt een bezoek aan de 
Open Inloop en men wordt geholpen!
Elke donderdagmiddag
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.

Regiegroep 

Nieuwe stap voor de regiegroep
In Loppersum weet iedereen dat de concrete 
versterking van alle panden van start gaat. Dat 
gaat over woningen, bedrijfsgebouwen, 
zorggebouwen. Dus ook over Wiemersheerd en 
de aanleunwoningen in het dorp. 
ZcL heeft zich op die mededeling goed voorbereid
met een vernieuwingsplan van het 
Wiemersheerdgebied. Naast versterking ook 
vernieuwing van wonen met welbevinden. De 
Regiegroep (Zorgcoöperatie Loppersum, 
wethouder, Zonnehuisgroep Noord, huisarts, 
Welzijn en Dienstverlening, Vereniging 
Dorpsbelangen, Woonzorg Nederland, Wierden en
Borgen) heeft dat plan vorig jaar gemaakt en 
aangeboden aan Hans Alders.
In de decembervergadering van de Regiegroep is 
besloten de aanpak van de vernieuwing te 
veranderen. De afgelopen jaren is veel met elkaar
gesproken over de vernieuwingswensen van onze
coöperatie. Die zijn overgenomen. Het komt er nu
op aan om die ideeën uit te voeren. Wethouder 
Bé Schollema gaat die vernieuwing nu leiden. De 
andere leden van de Regiegroep blijven wel 
betrokken. ZcL zal er goed opletten dat onze 
ideeën en wensen ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd.

Coördinatie van vraag en aanbod

HULP
Er zijn in 2016 totaal 181 hulpvragen geweest, 
waarvan het bij 98 vragen om praktische hulp 
ging (meest: vervoer), bij 81 vragen ging het om 
technische hulp (meest: elektro) en er waren 2 
vragen op het gebied van administratie.
Totaal vroegen er 58 leden om hulp, waarvan één
lid 20 keer, één 16 keer, één 8 keer, één 7 keer en
drie leden 6 keer. 21 leden vroegen 1 keer hulp, 
en de rest tussen de 2 en de 5 keer.
In totaal losten 59 vrijwilligers de hulpvragen op, 
waarvan één vrijwilliger 11 keer is ingezet en de 
overige tussen de 1 en 8 keer.
Dank aan alle vrijwilligers die het onderdeel ‘Hulp’
zo succesvol maken!



De hulplijn is te bereiken op:

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

AANDACHT
Ook bij het onderdeel ‘Aandacht’ zijn veel 
vrijwilligers actief. Er worden mensen bezocht, er 
wordt met mensen gewandeld en er worden 
tochtjes gemaakt. Er zijn groepsfietstochten 
gehouden en er is een thema-avond 
georganiseerd.

Theaterbezoek
Besloten is om het onderdeel ‘theaterbezoek’ niet 
als vast onderdeel op te zetten. Wie een 
voorstelling, toneelstuk of concert wil bezoeken 
en liever niet alleen gaat, kan via de hulplijn 
vragen naar een ‘maatje’.
We hebben een lijstje met leden die graag met 
iemand meegaan. Over de kosten worden dan 
eerst afspraken gemaakt.

Ontmoetingsgroep Levensthema’s
De groepscoördinatoren van de 
Ontmoetingsgroep Levensthema’s hebben op 23 
november 2016 een thema-avond georganiseerd 
over ouder worden, met de titel: Goud oud.
Dat was een succes.
In 2017 wil ZcL vanuit de Ontmoetingsgroep 
Levensthema’s twee soorten activiteiten 
aanbieden: algemene avonden over 
levensvragen, mogelijk samen met het Platform 
Levensvragen Loppersum, en gespreksgroepen in
een wat kleiner verband. Om met het aanbod aan
te sluiten bij de vraag, is het fijn als we weten 
waaraan behoefte is. De coördinatoren van de 
Ontmoetingsgroep Levensthema’s horen graag 
uw suggesties! Dat kan bij een van de 
bestuursleden (zie telefoonnummers aan het eind
van deze nieuwsbrief), maar ook via de website 
van ZcL.

Vanuit het bestuur

Besluiten ledenvergadering 
Wiemersheerd 15 november 2016
• Het bestuur blijft – tenzij de omstandigheden 

veranderen - bij het besluit om geen 
professionals in dienst te nemen.

• Heike Noordhof is afgetreden als bestuurslid.
• In 2017 zal een nieuwe ledenwerfactie worden

opgestart.
• Een kwart van onze leden is 75 jaar of ouder.
• De contributie zal ook in 2017 € 18 per 

persoon bedragen.
• ZcL blijft zich ook in 2017 inzetten voor 

onderlinge hulp om het thuis wonen zo lang 
mogelijk vol te houden.

• Zcl blijft via de regiegroep in overleg met de 
NAM en de gemeente om de 
herinrichtingsplannen voor het Wiemersheerd 
gebied zo snel mogelijk te realiseren.

Vrijwilligers in het zonnetje
Zonder actieve vrijwilligers was er geen 
zorgcoöperatie. Daarom wil het bestuur alle 
vrijwilligers een gezellige avond aanbieden. Deze 
avond is gepland op 14 februari. De mensen om
wie het gaat, krijgen hierover persoonlijk bericht.

Van de penningmeester
Wist u dat:
… er steeds meer leden een machtiging afgeven 

om hun contributie automatisch te betalen
… u een formulier voor automatische incasso 

kunt afhalen bij Henk Meruma Fivelstraat 4
… de automatische incasso van de contributie 

over 2017 begin april zal plaatsvinden
… op de voorjaarsvergadering van 21 maart de 

financiële jaarstukken over 2016 zullen worden
besproken

… het nog steeds niet is gelukt om vrijstelling van
het betalen van vennootschapsbelasting te 
verkrijgen



Ledennieuws
Op 1 januari 2017 heeft ZcL 546 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 
15 februari, 8 maart, 12 april en 17 mei.

Met een hartelijke groet van het bestuur.


