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Van de voorzitter
Tot onze grote ontsteltenis ontvingen wij
het bericht dat Henk ter Veen op 24
januari is overleden. Henk was van grote
betekenis voor ZcL. Wij zullen hem enorm
missen als vertrouwenspersoon en als
vrijwilliger. Henk was getrouwd met
Nicolette Scholten, bestuur ondersteuner.
Wij leven mee met Nicolette, die dit grote
verlies moet dragen.
In de door 38 leden bezochte
ledenvergadering van 27 november
in Ons Dorpshuis werden bestuursleden
Hanneke Kamps (secretaris) en Geert
Maas (penningmeester) met applaus
herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
De leden stemden in met het Jaarplan en
de begroting 2019. Na de pauze ontstond
een levendig gesprek over wonen met
welbevinden in Loppersum. Dit naar
aanleiding van de deelname van ZcL in de
Projectgroep Pilot Wiemersheerd (PPW) en
het bestuur initiatief voor het ontwikkelen
van woonvormen in Loppersum. Over het
laatste: ZcL is niet in staat om zelf te
ontwikkelen, maar kan ontwikkelingen wel
aanjagen. De leden gaan akkoord met de
verdere ontwikkeling van deze ideeën.
Het was een interessante middag met een
actieve inbreng van de leden.

Open Inloop
In 2019 is het ook mogelijk om legpuzzels
in te brengen bij de Open Inloop. Deze
kunnen dan worden uitgeleend. Heeft u

legpuzzels over of wilt u ruilen, kom gerust
eens langs.
Op 10 januari was er Nieuwjaarsvisite met
rolletjes en chocolademelk, waarbij we
luisterden naar Renske Bos, die vertelde
over het dagelijks leven in Loppersum
zoals zij dat beleefde, 70-80 jaar geleden.
De bibliotheek was vol (52 bezoekers).
Het was een fantastische middag, vond
iedereen. Een goed begin van 2019!
Maandprogramma Open Inloop
Elke donderdagmiddag bent u welkom op
de Open Inloop van 14.00 tot 17.00 uur.
 Op de eerste donderdag: hulp bij
verstelklusjes.
 Op de tweede donderdag: hulp bij
computerproblemen.
 Op de derde donderdag is er een
spreker: 21 februari Hanneke
Kamps over Kledingbank Maxima en
het 2e leven van gebruikte kleding.
HULPLIJN 06 47 444 565
OP WERKDAGEN TUSSEN 10-12 uur
Gasten van de Open Inloop kunnen
gebruikmaken van vervoer. Belt u met de
hulplijn. De kosten zijn € 1 voor het halen
en € 1 voor het brengen.

Wonen met welbevinden
In de eerder genoemde PPW,
samengesteld uit vertegenwoordigers van
Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg
Nederland, NCG, Gemeente Loppersum en
ZcL worden onder leiding van een
projectcoördinator plannen voor de
herinrichting van het Wiemersheerd
gebied gemaakt. Hierbij wordt er van
uitgegaan dat er een aanzienlijk bedrag

beschikbaar wordt gesteld voor het
aardbevingsbestendiger maken van de
huidige gebouwen. Een bedrag dat dus
ook aangewend kan worden voor sloopnieuwbouw van dit gebied.
Een bureau voor landschapsontwikkeling
legt op dit moment de laatste hand aan
een eerste nieuw ontwerp voor het
gebied. Uitgangspunt is een gebouw met
40 intramurale verblijfplekken, daarnaast
een 50-tal aanleunwoningen en 25
“overige” woningen. Daarnaast wordt veel
aandacht besteed aan activiteiten die in
Ons Dorpshuis zouden kunnen
plaatsvinden.

Vraag en aanbod
Aandacht
Het afgelopen half jaar is er weer veel
gebruik gemaakt van de zorgtelefoon. En
we hebben alle vragen kunnen oplossen,
dankzij de inzet van onze vrijwilligers.
Na de sluiting van het Delfzichtziekenhuis,
is het vervoer van en naar het OZG in
Scheemda ingezet. Een uitkomst voor
mensen die geen aanspraak kunnen
maken op ander vervoer, zoals Wmo of
openbaar vervoer.
Aarzel dus niet om de zorgtelefoon te
bellen bij een hulpvraag!
Individuele aandacht
Vele vrijwilligers bezoeken en wandelen
regelmatig met mensen en het
sneeuwruimen is ook gebeurd. We hopen
dat de lente snel begint, zodat het toeren
in de omgeving en het fietsen weer van
start kan gaan.
We zoeken nog steeds vrijwilligers voor
het fietsen met een duo fiets. Schroom
niet en geef je op!
Valpreventie
Afgelopen herfst is er een cursus valpreventie gegeven door Ineke

Kloosterboer. 15 personen namen er aan
deel. Het was een leerzaam en gezellig
gebeuren. Daarom besloot het bestuur om
begin 2019 opnieuw een cursus te
organiseren. De cursus heeft alweer twee
sessies achter de rug. Voor beide
cursussen is een subsidie toegekend door
de Eenkemastichting.
Samen eten en koken
Dinsdagavond 29 januari startte het
nieuwe jaar met de bereiding van
Shepherd’s pie, een eeuwenoud Brits
ovengerecht. Er waren 37 deelnemers.
De komende maanden staat op het menu:
• 20 maart – pasta-groenteschotel
• 23 mei – vis, groente en aardappelen
(lust u geen vis dan is er iets anders)
• 23 juli – high tea (15.00-17.00 uur)
in de tuin achter Fruitlaan 26. Bij
slecht weer in Assieshof.
• 18 september – rijsttafel
• 12 november – bonenschotel
De maaltijden zijn van 17.30-19.00 uur
In Assieshof. Opgave via de hulplijn.

Vanuit het bestuur
- Eind 2018 hebben we gesproken met
leden jonger dan 50 jaar om ons te
adviseren wat wij voor deze doelgroep
kunnen betekenen. De komende maanden
wordt dit verder uitgewerkt.
- 26 februari organiseert het bestuur de
jaarlijkse gezellige avond in Ons Dorpshuis
om vrijwilligers te bedanken voor hun
inzet. Alle vrijwilligers ontvingen een
uitnodiging.
- 26 maart vindt de ledenvergadering
vanaf 19.30 uur plaats in Ons
Dorphuis. U ontvangt de stukken begin
maart.
Heeft u een vraag? U kunt bellen naar het
secretariaat (M 06 20082173) of mailen
naar info@zorgcooploppersum.nl

