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Van de voorzitter
Na een langdurige voorbereidingsperiode
werd Zorgcoöperatie Loppersum op 26
juni 2013 officieel opgericht. Dat was
afgelopen juni vijf jaar geleden.
Tijdens de markt ‘Lente in Loppersum’ op
zaterdag 26 mei gaven wij informatie over
het werk en de activiteiten van ZcL. Door
de enthousiaste groep vrijwilligers werd
het een geslaagd evenement, met prachtig
zonnig weer, waar we vele
belangstellenden mochten verwelkomen.
Verschillende activiteiten horen na vijf jaar
voor ZcL bij de invulling van het speerpunt
onderlinge dienstverlening: Vraag en
Aanbod, onderlinge Aandacht, Samen
koken en eten en de wekelijkse Open
Inloop. Ook het Platform Levensvragen
(een samenwerking van ZcL met kerken
en huisarts Van Lune) valt niet meer weg
te denken in het dorp en voorziet in een
behoefte, blijkens de grote belangstelling.
Het tweede speerpunt van ZcL betreft
Wonen met welbevinden. Vanaf jl. juni
participeert ZcL als lid van de projectgroep
pilot Wiemersheerd. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u meer over Wonen met
welbevinden.
Eind augustus heeft het bestuur zijn
jaarlijkse evaluatie gehouden. We kijken
dan naar wat goed gaat, maar vooral naar
wat beter kan en moet. Naar aanleiding
daarvan hebben we enkele lijnen naar de
toekomst uitgezet:

• Zolang er vrijwilligers zijn die een vraag

willen oppakken, kúnnen we die vraag
ook oppakken.
• Ook hulpvragers moeten niet schromen
hun vraag te stellen en niet vooraf al
bang zijn dat er negatief op wordt
gereageerd. Men mag vraagdilemma’s
voorleggen.
• We willen jongere leden (50-min)
bevragen via een enquête (naar
vragen, behoeften en mogelijkheden).
Op dinsdagmiddag 27 november a.s.
houdt ZcL haar tweede ledenvergadering
van dit jaar.
Ipe van der Deen

Open Inloop
Het gaat goed met de Open Inloop op de
donderdagmiddag in de Bibliotheek. Het
aantal bezoekers is tussen de 7 en 35
personen, afhankelijk van factoren als
weersomstandigheden en al of niet
vakantietijd. Als er een spreker of
spreekster is, komen er veel mensen. Er is
een vaste kern, die elke donderdagmiddag
komt en er zijn mensen die zomaar komen
binnenlopen. Er zijn enthousiaste
spelletjesspelers: Rummikub en voor de
liefhebbers Woord Rummikub. Soms zijn
er wel drie spellen tegelijk aan de gang.
Sommige mensen vinden het ook leuk om
samen te breien voor een goed doel.
Maar er zijn ook mensen die graag wat
praten. En ieder heeft op haar/zijn tijd zin
in een kopje koffie of thee (50 cent), met
een koekje. Gastvrouwen en gastheren,
herkenbaar aan hun badge, schenken het
graag voor je in en zorgen steeds dat er
genoeg is.

De inrichting van de bibliotheek maakte
het moeilijk om de groter wordende groep
een plaats te geven. We zaten vaak in
twee groepen, wat de algemene
gezelligheid niet ten goede kwam. Na
overleg was de leiding van de bibliotheek
bereid om de helft van de balie af te
zagen – veel van het lenen gaat immers
nu via een computer, die mensen
gemakkelijk zelf kunnen bedienen – en er
werden wat kasten verplaatst. Nu is de
ruimte groter. Een duidelijke verbetering!
Maandprogramma Open Inloop
Elke donderdagmiddag bent u welkom op
de Open Inloop van 14.00 tot 17.00 uur.






Op de eerste donderdag van de
maand kunt u met verstelklusjes
komen. Onlangs kregen we een
naaimachine van de Eenkema
Stichting en welk verstelwerkje ook
nodig is, het gebeurt.
Op de tweede donderdag is er iemand
die met computerproblemen kan
helpen.
Op de derde donderdag van de
maand is er een spreker. Op
donderdag 11 oktober komt de heer
Bertus Huizing vertellen over de
geschiedenis van onze eigen Lopster
Petrus en Pauluskerk. Hij schreef er
tevens een boek over.

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 voor het halen en € 1 voor
het brengen.

Wonen met welbevinden
Sinds juni 2018 maakt ZcL deel uit van de
projectgroep pilot Wiemersheerd. Daaraan
voorafgaand is in mei van dit jaar een
intentieovereenkomst ondertekend tussen
Woonzorg Nederland, de Zonnehuisgroep
Noord en de Gemeente Loppersum,
waarin is vastgelegd dat deze drie partijen
opdracht geven om een
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren
inzake de herontwikkeling van het
Wiemersheerd-gebied.
De bedoeling is dat dit onderzoek eind
2018 is afgerond. Om dit tijdstip te halen,
is het wel noodzakelijk dat er uiterlijk eind
september 2018 duidelijkheid moet zijn
over de benodigde versterking van
Wiemersheerd en het daaraan gekoppelde
budget, dat dan ingezet kan worden voor
vervangende nieuwbouw. Echter sinds de
vergadering van de projectgroep van juni
is het angstvallig stil rondom dit hele plan.
Reden voor het bestuur van ZcL om zelf
een alternatief plan te ontwikkelen,
gebaseerd op de uitgangspunten van het
u allen welbekende plan Ritsema. In de
ledenvergadering van 27 november zullen
wij hieromtrent verdere mededelingen
doen.

Vraag en aanbod
Aandacht
De bezoeken gaan goed. We kunnen de
nieuwe aanvragen nog steeds invullen,
dankzij de inzet van onze vrijwilligers!
Afgelopen halfjaar hebben we het aanbod
‘respijtzorg’ uitgewerkt. Hierbij gaat het
met name om de ondersteuning van de
mantelzorgers. In dat kader is er contact
geweest met een casemanager dementie.
Zij wil ons ondersteunen bij vragen en
dergelijke.

Valpreventie
In oktober start de cursus valpreventie
onder leiding van Ineke Kloosterboer.
Door een subsidie kunnen wij de cursus
gratis aanbieden, inclusief een cursusboek!
De groep zit al vol, maar Ineke is bereid
om in januari 2019 nog een cursus te
geven, natuurlijk bij voldoende deelname.
Vervoer naar Scheemda
Zoals bekend is het Ommelander
ziekenhuis in Delfzijl gesloten en zijn wij
voor een groot deel aangewezen op de
nieuwe locatie, namelijk Scheemda. Als je
naar Scheemda moet en je bent
aangewezen op openbaar vervoer, dan is
dat een heel gedoe!
Na een vraag van een lid voor vervoer
voor een opname, hebben wij een peiling
gedaan onder de vrijwilligers van ‘aanbod
vervoer’. We vroegen hen of zij het een
probleem vinden om iemand voor een
opname naar Scheemda te brengen en
dan ‘leeg’ terug te rijden (of andersom:
‘leeg’ heen rijden om iemand na een
opname op te halen). De respons was
geweldig: 24 vrijwilligers vinden dat geen
probleem!
Dit bracht ons op het idee om de vragen
via de hulptelefoon ruimer op te vatten.
Zolang de vrijwilligers zich willen inzetten,
leggen wij geen beperkingen op. We
blijven natuurlijk alert op de
mogelijkheden en beperkingen.
Samen eten en koken
Op 19 juni hebben we de vijf maaltijden
van het eerste halfjaar afgesloten met een
barbecue voor 34 personen bij De Brug.
De deelname overtrof onze
verwachtingen. Dat heeft ons doen
besluiten om in het najaar nog twee
maaltijden te organiseren. Dit zijn:

•

•

11 oktober – groentesoep met
pannenkoeken van 17.30–19.30 uur in
Assieshof.
22 november – hachee, rode kool en
puree van 17.30–19.30 uur in
Assieshof.

U kunt zich nog aanmelden via de hulplijn
of info@zorgcooploppersum.nl

Hulplijn
werkdagen van 10 – 12 uur,
op nummer: 06 47 444 565
Vanuit het bestuur
Nieuwe telefoonkaart
In verband met wijzigingen is er een
nieuwe telefoonkaart gedrukt, waarop ook
de kilometers naar ziekenhuizen zijn
vermeld. De telefoonkaart is te vinden op
onze website en wordt met deze
nieuwsbrief verspreid aan leden die geen
computer hebben.
Witboek
Dit is een document waarin wij hebben
beschreven hoe wij alles binnen ZcL
organiseren. Bijvoorbeeld over de
organisatie, het bestuur, de
dienstverlening, de financiën, de
communicatie en de ledenadministratie.
Heeft u interesse in het document, dan
kunt u het opvragen bij de secretaris.
Vrijwilligersverzekering
Elke vrijwilliger van ZcL is verzekerd via de
vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk
vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit
doet. Dit betekent dat u verzekerd bent als
u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt
wanneer u als vrijwilliger van ZcL werk
verricht.

De vrijwilligersverzekering is een tweede
(secundaire) dekking. Dit betekent dat de
eigen aansprakelijkheidsverzekering van
de vrijwilliger altijd voorgaat op de
vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Het wordt ook wel een ‘vangnet’verzekering genoemd. Het is aan te raden
om de eigen verzekering niet op te
zeggen. Informatie is te verkrijgen op de
website van de gemeente Loppersum.
Privacywetgeving en ZcL
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. ZcL respecteert uw
privacy en hecht aan de naleving van deze
regelgeving.
ZcL heeft daarom beleid opgesteld hoe om
te gaan met deze wetgeving. Dit is onder
andere verwoord in een privacyverklaring,
die te lezen is op de website en kan
worden opgevraagd via de secretaris.
Als u lid wordt van ZcL dan vult u
verschillende formulieren in. Deze
formulieren zijn aangepast met een
voetnoot, waarin nieuwe leden erop wordt
gewezen dat wij de persoonlijke gegevens
nodig hebben (gerechtvaardigd belang)
voor het uitvoeren van onze taken.
Vrijwilligers die persoonsgegevens
verwerken en die inzage hebben in
persoonsgegevens worden binnenkort
geïnstrueerd welke voorzorgsmaatregelen
zij moeten treffen om de privacy van onze
leden te waarborgen. Ook vragen wij hen
een geheimhoudingsovereenkomst te
tekenen. Het bedrijf Member Control, dat
onze ledenadministratie verwerkt, heeft
een verwerkersovereenkomst getekend.

Leden hebben het recht ZcL te verzoeken
om inzage en zo nodig rectificatie van de
persoonsgegevens. Ook hebben zij recht
om bezwaar in te dienen tegen de
verwerking van persoonsgegevens of te
verzoeken deze te verwijderen. Dit alles
kunt u uitgebreider nalezen op onze
website.
Ledennieuws
Op dit moment telt ZcL 670 leden. Wiens
postcode 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?
Financiële belemmering lidmaatschap
Mensen die een financiële barrière hebben
om lid te worden van ZcL kunnen contact
opnemen met onze vertrouwenspersoon,
Henk ter Veen (tel. 572119).
Vergaderdata bestuur
Het bestuur vergadert op 17 oktober, 14
november en 19 december.
Heeft u een vraag? U kunt bellen naar:
Ipe van der Deen, voorzitter
Hanneke Kamps, secretaris
Geert Maas, penningmeester
Marianne Erftemeijer, V&A
Riet Bons-Storm, lid
John Wieringa, lid

06 20019803
06 20082173
572188
572109
574111
572834

of mailen naar: info@zorgcooploppersum.nl

