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Van de voorzitter
Tijdens de ledenvergadering van 28
november 2017 heeft Zorgcoöperatie
Loppersum afscheid genomen van drie
bestuursleden: Joop Belderok, Martie
Cusiel en Ton Werkman. Zij hebben alle
drie ongelooflijk veel werk verzet.
Ten eerste Joop Belderok, een van de
initiatiefnemers van ZcL en tot eind 2016
voorzitter. Zonder zijn inzet was dit nooit
tot stand gekomen. De voorbereiding
kostte maar liefst ruim twee jaar. Hij was
een inspirerende voorzitter en heeft zich
eindeloos ingespannen. Samen met een
aantal anderen heeft hij flink de vinger
aan de pols gehouden wat betreft de
toekomst van het Wiemersheerdgebied.
Martie Cusiel stapte er in 2013 in en heeft
met hart en ziel Vraag en Aanbod opgezet
en draaiende gehouden. Ook is Martie
verantwoordelijk geweest voor de
Nieuwsbrieven, de Nieuwsflitsen en alle pr.
Zij is de motor achter de ledenwerfacties
die als een trein liepen.
Ton Werkman tot slot: een waardevolle
aanvulling in het bestuur, bedachtzaam en
wijs. De Open Inloop is een beetje zijn
kindje. Het bestuur is hem erg dankbaar.
Om gezondheidsredenen moet hij helaas
afscheid nemen.
Omdat de termijn voor aankondiging voor
de najaarsledenvergadering te kort was, is
Marianne Erftemeijer wel al voorgesteld
aan de aanwezige leden, maar zal zij

officieel als bestuurslid worden
voorgedragen voor de aanstaande
voorjaarsledenvergadering. Voor het
bestuur is zij de nieuwe kartrekker voor de
pijler Vraag en Aanbod.
Het bestuur heeft nog één vacature.
Schrijver van deze bijdrage, Ipe van der
Deen, werd in de najaarsledenvergadering
met algemene stemmen benoemd als lid
van het bestuur en in de daaropvolgende
bestuursvergadering van 13 december,
waarin de bestuurstaken werden verdeeld,
is hij verkozen tot voorzitter. Zo kwam er
een einde aan het tijdelijk voorzitterschap
van Riet Bons-Storm, die die rol vanaf
begin 2017 met verve en grote
betrokkenheid bij ZcL heeft vervuld.
Bedankt Riet!
Momenteel wordt gewerkt aan de
actualisatie van onze website, zodat leden
en belangstellenden een goed beeld
krijgen van alle activiteiten van ZcL, zoals
de Open Inloop iedere donderdagmiddag
en Vraag en Aanbod (waaronder de
nieuwe activiteit Samen eten en koken).
Ook kunnen ze actuele informatie vinden
over voortgang en ontwikkelingen. Deze
Nieuwsbrief kunt u trouwens ook
teruglezen op onze website.
Ten slotte, als nieuwe voorzitter wil ik mij
samen met de andere bestuursleden en de
leden inzetten om inhoud en uitvoering te
geven aan het doel en de visie van ZcL.
Leidraad is het door de leden
goedgekeurde jaarplan 2018. Daarbij wil ik
werken aan continuering van het
onmisbare, en zeer belangrijke, interne en
externe draagvlak en vertrouwen.
Ipe van der Deen

Open Inloop
Iedere donderdagmiddag bent u welkom
in de bibliotheek, vanaf half drie tot vijf
uur.
Koffie of thee met een koekje staat klaar
(€0,50), er zijn mensen om mee te praten
en er liggen spelletjes voor wie graag met
anderen een spelletje speelt.
Maandprogramma
Op de eerste donderdagmiddag van de
maand kunt u verstelwerk meebrengen,
waarvoor een naaimachine nodig is (een
zoom leggen, een broek korter maken…).
Er is dan iemand die u graag helpt en er is
een naaimachine aanwezig.
De tweede donderdagmiddag van de
maand is een vrijwilliger aanwezig die
computerproblemen kan oplossen. U kunt
uw eigen computer/laptop meebrengen,
maar er is ook een computer op de Open
Inloop.
Op de vierde donderdag van de maand is
er iemand die een interessant onderwerp
inbrengt, dat tot een gezamenlijk gesprek
kan leiden. Wie er komt en wat het
onderwerp is, staat op een Nieuwsflits die
alle leden ontvangen en op posters die op
verschillende plaatsen in het dorp worden
opgehangen.
Themamiddagen januari en februari
In ieder geval is nu al bekend dat op 25
januari Catrien Bouma komt, die
handwerkt voor de stichting Dorcas en
voor het Rode Kruis. Zij was er vorig jaar
ook al eens, maar heeft nu weer nieuwe
informatie. Ook hopen we dat Tom
Dijkstra op 22 februari komt om verder te
vertellen over het oude Loppersum. Velen
kunnen dan hun eigen herinneringen
delen.

Loop dus, welke donderdagmiddag dan
ook, eens binnen bij de bibliotheek
(trouwens, u kunt ook gewoon boeken
inleveren of lenen).
Gasten van de Open Inloop kunnen
gebruikmaken van vervoer. Wilt u gehaald
en/of gebracht worden, dan kunt u ’s
morgens tussen 10.00 en 12.00 uur bellen
naar 06 47 444 565. De kosten
bedragen € 1 per rit.

Wonen met welbevinden
Het doel dat ZcL voor ogen staat, is dat
Lopsters, ook als zij zorg nodig hebben,
met welbevinden kunnen blijven wonen in
Loppersum. Het gaat dan niet alleen om
de zorg in Wiemersheerd, maar ook in de
rest van het dorp en de toegankelijkheid
van winkels en voorzieningen.
Er is regelmatig contact met de wethouder
over de voortgang, maar de afgelopen tijd
kwam er weinig duidelijkheid vanuit de
Stuurgroep die zich met de vernieuwing
van het Wiemersheerdgebied bezighoudt.
Ondersteuning door Coalitie Gezond
Wonen
Leden van het bestuur hebben dit jaar
deelgenomen aan allerlei bijeenkomsten
over de leefbaarheid in de Groninger
Dorpen. Zo proberen we netwerken op te
bouwen en gebruik te maken van
expertise als het gaat om het vergroten
van de beleving van wonen met
welbevinden. Vanuit de coalitie ‘Gezond
Wonen’ (op initiatief van het UMCG)
hebben wij een coach toegewezen
gekregen die ons probeert te begeleiden
in onze inzet om tot resultaat te komen.

Platform Samen Sterk in de Straat
De zorgcoöperatie heeft samen met de
kerken en Vereniging Dorpsbelangen
Loppersum het initiatief genomen om een
Platform op te richten, om te onderzoeken
of we iets kunnen betekenen voor de
Lopster inwoners die in de
versterkingsoperatie terechtkomen. Een
poging om mensen in straten en buurten
met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar
helpen.
Naast contacten met vele inwoners heeft
het Platform regelmatig overleg met de
gemeente, het CVW, de NCG en de
woningstichting.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de
gemeente en de NCG medewerkers
hebben aangesteld als
bewonersbegeleiders, die niet naar de
stenen kijken, maar vooral naar de
mensen die erin wonen. En dat is precies
wat het Platform graag wilde.
Om die reden heeft het Platform besloten
de activiteiten voorlopig op te schorten en
de bewonersbegeleiders de kans te geven
de bindende factor tussen de bewoners te
zijn. Natuurlijk zullen we kritisch blijven
volgen hoe het in de praktijk uitpakt. Als
het nodig is, komen we onmiddellijk weer
in actie.

ontstonden bruikbare suggesties, ideeën,
knel- en zorgpunten.
Tijdens de terugkomstavond op 12
december werd een aantal actiepunten
verder uitgediept. Binnenkort zal ZcL met
de gemeente overleggen hoe met de
resultaten zal worden omgegaan. Een
mooi voorbeeld van burgerparticipatie!

Coördinatie van vraag en aanbod
HULP
Er zijn in 2017 totaal 165 hulpvragen
geweest, waarvan het bij 90 vragen om
praktische hulp ging (meest: vervoer), bij
73 vragen ging het om technische hulp
(meest: televisie) en er waren 2 vragen op
het gebied van administratie.
Totaal vroegen er 62 leden om hulp,
waarvan één lid 12 keer, één 11 keer, één
10 keer, één 9 keer, één 7 keer en één 6
keer. 28 leden vroegen 1 keer hulp, en de
rest tussen de 2 en de 5 keer.
In totaal losten 46 vrijwilligers de
hulpvragen op, waarvan één vrijwilliger 18
keer is ingezet en de overige tussen de 1
en 10 keer.
Dank aan alle vrijwilligers die het
onderdeel ‘Hulp’ zo succesvol maken!
De hulplijn is te bereiken op:

Terugkomstavond Wmo Burgertop
Op 1 april vorig jaar organiseerde ZcL in
samenwerking met de gemeente een
Burgertop voor burgers en professionals in
de zorg- en welzijnssector. Tachtig
deelnemers bogen zich over tien
actiepunten, gericht op onder andere
voorlichting en informatie,
toegankelijkheid van het zorgloket,
mantelzorg, huishoudelijke hulp, veiligheid
en toegankelijkheid van de openbare
ruimte en dagbesteding. Hieruit

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
themabijeenkomst georganiseerd.

Groepscoördinatoren bijeen
Op 14 november was er een overleg
tussen de groepscoördinatoren en het
bestuur. Alle aspecten van Vraag en
Aanbod kwamen aan bod en ervaringen
werden uitgewisseld. In het voorjaar van
2018 zal opnieuw zo’n gesprek
plaatsvinden.

Samen eten en koken
Op 25 januari organiseren we een high tea
in Assieshof, van 14.30–16.30 uur. Opgave
via de mail of telefonisch (06 20082173).
Vanaf februari kunnen leden aanschuiven
bij de maandelijkse maaltijd. Alle leden
hebben hierover persoonlijk bericht
ontvangen. De gezamenlijke maaltijden
zijn gepland in De Brug van 17.30–19.00
uur:
• 27 februari - stamppotten
• 20 maart - maaltijdsoepen
• 17 april - salade/frietjes
• 19 juni - barbecue

Van de penningmeester
In de laatste week van maart wordt de
automatische incasso voor de contributie
van €18 per persoon per jaar
geïncasseerd. Betaalt u niet per
automatische incasso, dan ontvangt u eind
maart een nota. U wordt vriendelijk
verzocht die nota binnen 2 weken na
ontvangst te voldoen.
Ledennieuws
Op 1 januari 2018 had ZcL 677 leden. De
ledenwerfactie eind 2017 heeft tot maar
liefst bijna 150 nieuwe leden geleid.
Iedereen met een postcode dat begint met
9919, de postcode van het dorp
Loppersum, kan lid worden.
Wilt u bij verhuizing of verandering van
telefoonnummer of e-mailadres de nieuwe
gegevens doorgeven aan ZcL?
Het bestuur vergadert de komende
maanden op 28 februari, 14 maart, 11
april, 16 mei en 20 juni.

Vanuit het bestuur

Heeft u een vraag? U kunt bellen naar:

Ledenvergadering 28 november 2017
Het jaarplan met de doelstellingen en
ambities en de begroting voor 2018 zijn
besproken. De leden zijn akkoord gegaan
met het niet verhogen van de contributie.
Na de pauze gingen de aanwezige leden in
groepjes uiteen om antwoorden te geven
op de vragen: wat verwachten de leden
van ZcL? Wat loopt goed en wat kan
beter? Met de ideeën, opmerkingen en
suggesties is het bestuur aan de slag
gegaan. Tijdens de
voorjaarsledenvergadering van 27 maart
zullen de uitkomsten aan de leden worden
teruggekoppeld.

Ipe van der Deen, voorzitter 06 20019803
Hanneke Kamps, secretaris 06 20082173
Geert Maas, penningmeester
572188
Marianne Erftemeijer, V&A
572109
Riet Bons-Storm, lid
574111
John Wieringa, lid
572834
of mailen naar:
info@zorgcooploppersum.nl

