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Van de voorzitter

Versterking houdt ook ZcL bezig
Het wordt zomer, zonnig, ons dorp ligt er 
prachtig bij, alles is weer groen met 
nieuwe bladeren en bloemen. In ons dorp 
ligt ook de zorgcoöperatie er goed bij, 
dank zij de inzet van veel vrijwilligers op 
allerlei terrein. We doen het samen.
Het bestuur probeert voltallig te blijven, 
want er is veel werk aan de winkel. De 
tijdelijk voorzitster moet ook echt tijdelijk 
zijn. We zijn dus op zoek naar iemand die 
het voorzitterschap op zich wil nemen, 
iemand van buiten het huidige bestuur, of 
iemand in het bestuur, die die taak op zich
wil nemen. Misschien kunt u ons helpen 
met zoeken?
De taak van de voorzitter is:
• het werk van de bestuursleden 

coördineren
• het gezicht naar buiten zijn
• de vergaderingen voorzitten

Wat die bestuursleden allemaal in de 
achter ons liggende maanden hebben 
gedaan, leest u in deze Nieuwsbrief.
Het wonen met welbevinden in ons dorp 
staat onder zware druk. Voor velen hangt 
een versterking van huis en haard boven 
het hoofd, wat een verstoring van het 
dagelijks leven betekent. Samen met de 
gemeente en met andere instanties zoekt 
het bestuur naar wegen om een steentje 
bij te dragen in het draagbaar maken van 
dit versterkingswerk, dat nu eenmaal 
nodig is.

We houden de vinger aan de pols bij de 
ontwikkeling van Wiemersheerd en het 
gebied eromheen. De gebouwen die er nu 
en in de toekomst zijn of komen, moeten 
voor oud en jong zijn, en ook voor ieder 
die kwetsbaar is. Wij denken dat het dorp 
daarmee goed leefbaar blijft.
En heeft u het korte verslag gelezen over 
de eerste Burgertop in Loppersum? Deze 
vond plaats op 1 april jl. Wij konden dit 
samen met de gemeente organiseren en 
uitvoeren. De bijeenkomst was heel 
plezierig en heeft veel resultaten 
opgeleverd, die nu omgezet worden in 
projectplannen. De plannen komen voort 
uit de ideeën van burgers en moeten na 
de zomer in uitvoering worden genomen. 
Wilt u het verslag nog eens lezen? Stuur 
dan een mailtje of bel de secretaris van 
ZcL.
Het bestuur staat altijd open voor ideeën 
vanuit de leden, dus schroom niet om het 
bestuur uw gevoelens en gedachten te 
laten weten!

Joop Belderok

Open Inloop

De Open Inloop op donderdagmiddag is er
voor iedereen! Ook mensen die geen lid 
zijn van ZcL kunnen er terecht, want de 
bibliotheek is dan geopend. Het betreft 
een samenwerking tussen Biblionet, 
gemeente Loppersum en ZcL. Voor het 
gebruik van de bibliotheek moet men een 
geldig pasje hebben. Pashouders van de 
bibliotheek kunnen behalve boeken 
ruilen/halen dus ook een kop thee of 
koffie komen drinken (à € 0,50) op de 
Open Inloop en meedoen met de 
activiteiten daarvan.
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Werkgroep Open Inloop ZcL
De werkgroep Open Inloop ZcL bestaat door 
het vertrek van een betrokken lid, namelijk 
Els Euwals, uit twee personen. Els blijft als 
vrijwilliger wel betrokken bij het werk van de 
Open Inloop. Ze is ook de contactpersoon 
met Biblionet Noord.
De werkgroep komt regelmatig bijeen om 
plannen te maken voor een goed 
functioneren van de Open Inloop. Daarbij 
hoort ook het organiseren van de 
themabijeenkomsten.

Themabijeenkomsten
In de eerste maanden van dit jaar hebben de
damesbezoekers van de Open Inloop en ook 
een heer meegebreid aan een megabreiwerk,
waarmee in maart het kleinste huisje van 
Groningen in Rottum werd ingepakt. Die 
‘warme deken’ staat symbool voor solidariteit 
met mensen in het Groningse 
aardbevingsgebied. Deze actie kreeg veel 
aandacht van de media. Wol en breipennen 
werden spontaan ingezameld.
Maandelijks is er een themabijeenkomst. We 
hopen dat er daardoor nog meer mensen de 
weg weten te vinden naar de Open Inloop. 
Aan bod kwamen de thema’s 
‘(Brand)veiligheid in en om huis’ en ‘Erfrecht 
en Testamenten’ en er vond een ‘iPad/tablet-
café’ voor ouderen plaats. Ook kwam iemand
van ‘Kinghorn de brede boerderij’ in Zeerijp 
alles vertellen over deze bijzonder 
zorgboerderij. En op 22 juni gaat het over het
waarom en hoe je als oudere in beweging 
moet blijven.
Tot oktober 2017 zijn de onderwerpen 
bekend. U ontvangt via de mail (Nieuwsflits) 
of per post een uitnodiging voor deze 
bijeenkomsten.
In de maanden juli en augustus is er geen 
thema, maar wél Open Inloop!

Jeu de boules van start                        In 
samenwerking met de activiteiten-begeleiding
van Wiemersheerd is op 7 juni de Jeu de 
boules-baan weer opengesteld voor spelers. 
Iedere woensdagochtend zijn ook leden van 

ZcL welkom vanaf 9.45 uur. Eerst wordt er 
gezamenlijk koffie gedronken (kosten € 1,05, 
ongeacht hoeveel kopjes) en daarna kan er 
worden gespeeld. En het gaat om de 
gezelligheid! Ook voor deze activiteit kunt u 
gebruikmaken van vervoer via ZcL.

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.

Wonen met welbevinden 

Ondersteuning Groninger Dorpen
Vernieuwing Wiemersheerdgebied gaat stapje
voor stapje verder. We zouden wel sneller 
willen, maar de werkelijkheid is weerbarstig. 
We houden regelmatig contact met de 
wethouder Bé Schollema over zijn contacten 
met Woonzorg Nederland en de 
Zonnehuisgroep. Het lijkt de goede kant op 
te gaan.
Van onverwachte zijde hebben we een 
ondersteuningsaanbod gekregen: Vereniging 
Groninger Dorpen heeft coalities gesmeed 
van bedrijfsleven en hoger onderwijs. Deze 
coalities bieden enkele dagdelen 
ondersteuning op maat aan over de 
moeilijkheden die wij tegenkomen.
Tijdens twee bijeenkomsten samen met nog 
vier andere dorpen in ons gebied hebben we 
de (on)mogelijkheden, invalshoeken en acties
besproken die binnen onze invloedsfeer 
liggen.



Coördinatie van vraag en aanbod

HULP
Het is redelijk rustig op de hulplijn. Een 
enkele keer moeten we een hulpvraag 
weigeren. Sommige klussen zijn namelijk te 
groot voor onze vrijwilligers, zoals het zelf 
maken van passende raamhorren. Dat vinden
we een klus voor een timmerman.  Ook zijn 
sommige tuinklussen te groot.
Maar vervoersvragen naar een ziekenhuis 
worden altijd gehonoreerd. En soms doet de 
tv het niet of is er een computer-probleem. 
Daarbij gaat het vaak om verkeerd gebruik 
van een knopje. Oplossen is dan een fluitje 
van een cent…

De hulplijn is te bereiken op:
werkdagen van 10.00-12.00 uur,
op nummer: 06 47 444 565

AANDACHT
Alle groepen die onder het onderdeel 
‘Aandacht’ vallen zijn nu actief. Het gaat om 
Mensen bezoeken, Toeren in de omgeving, 
Individueel wandelen, Fietsen, Samen koken 
en eten, Ontmoetingsgroep Levensthema’s 
en Open Inloop.
Hierna volgt een kort verslag over de 
Ontmoetingsgroep Levensthema’s en de 
groep Samen koken en eten. Over de Open 
Inloop gaat het elders in deze Nieuwsbrief.

Ontmoeting in verbondenheid
Zin hebben in…zin krijgen van…zin geven 
aan… Om deze woorden draaide het tijdens 
de gespreksavond over zinvol leven op 10 
mei jl., die werd georganiseerd door de 
Ontmoetingsgroep Levensthema’s als vervolg
op de avond over goed oud worden in 
november 2016.
Aan de hand van levenskunstkaarten met als 
thema’s verbondenheid, vertrouwen, inzicht, 
verzoening, verwondering, saamhorigheid en 
stilte zijn de negen aanwezigen met elkaar in 

gesprek gegaan. Het leidde tot inspirerende 
gesprekken over kwetsbaarheid, ruimte 
maken en openstaan voor dingen en over 
hoe je in verbondenheid met elkaar het leven
in een dorp als Loppersum richting kunt 
geven. Ook ging het over de mate waarin ons
verleden belemmerend kan zijn om voluit te 
leven en dat verzoening, acceptatie en inzicht
bevrijdend kunnen werken, waardoor het 
leven door kan gaan en weer waarde en zin 
krijgt.
Zin in het leven kan ook verkregen worden 
door met verwondering te kijken naar de 
dingen om je heen en daarvan te genieten.
Het was een enerverende ontmoeting met 
elkaar, die zeker om een vervolg vraagt. We 
houden u op de hoogte.

Samen koken en eten
In februari zijn we gestart met het 
organiseren van een maandelijkse maaltijd 
voor leden die het fijn vinden om van tijd tot 
tijd samen te eten. Dit vindt plaats in De 
Brug iedere laatste dinsdag van de maand. 
Bij wijze van proef hebben we alleen onze 
leden benaderd die geen mailadres hebben. 
Er zijn nu vier maaltijden samen genuttigd en
steeds komen er tussen de 15 en 20 
personen. De sfeer is fantastisch en de 
mensen die tot nu toe hebben meegedaan, 
zijn enthousiast. 
Na de zomerperiode gaan we evalueren en 
hopen we, met of zonder de samenwerking 
van andere vrijwilligersorganisaties, 
voortgang aan dit onderdeel van Vraag en 
Aanbod te geven. 

Activiteiten (zie bijlage)
Loppersum bruist van de activiteiten. Als 
bijlage bij deze Nieuwsbrief is een A4’tje 
gevoegd, waarop met name activiteiten voor 
ouderen worden genoemd. Het gaat om 
activiteiten die worden georganiseerd door 
ZcL (Open Inloop, Fietsgroep), ’t Gerack 
(Dagactiviteit), Wiemersheerd 



(Wiemersheerd-agenda) en Aswa (Plusbus). 
Een A4’tje om te bewaren!

Groepscoördinatoren bijeen
Op 24 mei jl. was er een overleg met alle 
groepscoördinatoren. Aan de hand van het 
Witboek Vraag en Aanbod, waarin alles wordt
vastgelegd wat er bij ZcL op dit gebied is 
geregeld, bespraken we de gang van zaken. 
Het was fijn om van elkaar te vernemen wat 
er zoal speelt bij het vrijwilligerswerk in de 
onderdelen Hulp en Aandacht. We wisselden 
problemen uit, hoorden ideeën aan en 
leerden van elkaar. De wens werd ge-uit om 
elk halfjaar zo’n bijeenkomst te organiseren. 
Dat gaan we dus doen.

Vanuit het bestuur

Ledenvergadering 22 maart 2017
Wethouder Schollema van de gemeente 
Loppersum hield een toelichting over de 
ontwikkeling van het Wiemersheerdgebied en
de rol van de gemeente daarbij. Hij riep de 
aanwezige leden op zo veel mogelijk met 
ideeën en plannen te komen, om zo invloed 
te kunnen uitoefenen op nieuwe 
ontwikkelingen.

Verder: 
• Het jaarverslag over 2016 is door de leden

goedgekeurd en het bestuur wordt 
decharge verleend voor het gevoerde 
financiële beleid.

• Henk ter Veen blijft aan als 
kascommissielid. Tineke Stuurwold wordt 
benoemd als nieuw kascommisielid in de 
plaats van Harry Poelman.

• Op verzoek van de leden zal het bestuur 
proberen een themamiddag te organiseren
over het plan Ritsema.

Van de penningmeester
Binnenkort zullen de leden van ZcL die de 
contributie over 2017 nog niet betaalden, een
herinnering ontvangen. Als eenieder die dit 

aangaat alsnog € 18 overmaakt, bespaart ons
dit veel administratief werk. Reserveer anders
in ieder geval dit bedrag om na ontvangst 
van de herinnering alsnog onmiddellijk te 
betalen.
Met dank van de penningmeester en de 
administrateur.

Kernteam Loppersum (zie bijlage)
Stichting Welzijn & Dienstverlening (SWD) 
biedt heel veel op maatschappelijk gebied 
voor iedereen van jong tot oud.
We hebben alles op één A4’tje op een rijtje 
gezet: instanties, namen, nummers 
enzovoort. Een A4’tje om te bewaren!

Ledennieuws
Op 1 juni 2017 heeft ZcL 549 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?

Het bestuur vergadert de komende maanden 
op 21 juni, 23 augustus, 20 september, 18 
oktober, 22 november en 13 december.

Met een hartelijk groet van het bestuur.


