
Nieuwsbrief 22 

Juni 2020 
 

1 
 

Postbus 15, 9919 ZG Loppersum 

info@zorgcooploppersum.nl 

www.zorgcooploppersum.nl 

 

 

In Memoriam 

 

Tot onze grote ontsteltenis werden wij 

opgeschrikt door het bericht van het 

overlijden van Martie Cusiel op 29 februari 

2020 en Wim Huis op 26 april 2020. 

 

Martie was vanaf de oprichting van ZcL 

nauw betrokken en later bestuurslid. Met 

de haar zo bekende tomeloze inzet heeft 

zij alles ik kaart gebracht van het 

onderdeel Vraag en Aanbod. Hele lijsten 

en tabellen verschenen van haar hand. 

Veel vergaderen in werkgroepjes, het 

sparren over de vragen leverde heel wat 

discussies op, maar Martie had altijd oog 

voor de menselijke maat! Wij zullen haar 

vreselijk missen. 

 

Wim was vanaf de oprichting van ZcL 

nauw betrokken bij de ontwikkelingen. Hij 

heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt door 

de hulptelefoon te bemensen en 

vrijwilligers te zoeken om de klussen te 

klaren. Ook bij de voorbereidingen voor 

Samen koken en eten was hij altijd bereid 

om te helpen. Wij zullen Wim erg missen 

als vrijwilliger maar ook als mens.  

 

Van de voorzitter  

 

En zo werd alles even stilgezet.              

Alle voorbereidingen waren getroffen en 

de uitnodigingen verstuurd. Echter de 

ledenvergadering van dinsdag 31 maart 

kon geen doorgang vinden vanwege het 

coronavirus. De impact van het virus was 

nog groter. De wekelijkse Open Inloop op  

 

 
donderdagmiddag en de vanaf begin 

februari gestarte wekelijkse koffieochtend 

moesten tot nader order worden 

stopgezet. Dat gold ook voor de na medio 

maart geplande bijeenkomsten Samen 

koken en eten.  

De onderlinge dienstverlening bleef wel  

functioneren, als dit geen extra risico 

opleverde voor de vrijwilligers of 

hulpvragers.  

 

In deze nieuwsbrief leest u hoe wij in de 

actuele situatie omgaan met wat er 

mogelijk is, nu de maatregelen i.v.m. 

corona weer enige ruimte bieden.  

Vermeldenswaard is dat Zorgcoöperatie 

Loppersum (ZcL) en de vier plaatselijke 

kerken elkaar eind maart hebben 

gevonden in het initiatief om in deze 

bijzondere tijd de helpende hand en een 

luisterend oor te bieden aan alle bewoners 

van ons dorp. Huis-aan-huis is een kaart 

verspreid en per straat zijn mensen bereid 

gevonden om als het nodig is, klaar te 

staan voor hun buren. Hulde voor de in 

totaal 67 vrijwilligers die voor hun straat 

contactpersoon willen zijn! ZcL en de 

kerken zijn blij dat het dorp zo solidair is. 

Het initiatief met de naam ‘We zijn er voor 

elkaar’ mocht op vele spontane mooie 

reacties rekenen. Ook was er op zaterdag 

4 april landelijke aandacht in het 

Achtuurjournaal en ’s morgens op Radio1.  

Omdat de ledenvergadering eind maart 

niet kon worden gehouden heeft het 

bestuur op woensdag 13 mei besloten om 

de statutaire termijn voor het vaststellen 

en goedkeuren door de leden van het 

jaarverslag en de jaarrekening over 2019 

te verlengen met 4 maanden, d.w.z. tot 

uiterlijk 1 november. Dit op grond van een  
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noodwet die daarvoor mogelijkheden 

biedt. 

We gaan er op dit moment vanuit dat de 

ledenvergadering in het najaar wel 

gehouden kan worden. Noteert u alvast 

dinsdag 24 november om 14.30 uur.  

Op de agenda staan dan weer alle 

onderwerpen van de geannuleerde 

vergadering van 31 maart aangevuld met 

actuele punten. 

 

 

Nieuwe bestuurssamenstelling  

 

Wegens het aangekondigde tussentijdse 

vertrek van secretaris Hanneke Kamps 

heeft het bestuur Lies van Dijken bereid 

gevonden de functie van secretaris op zich 

te nemen. De formele benoeming van Lies 

als bestuurslid (in dit geval, met 

terugwerkende kracht) vindt plaats in de 

ledenvergadering van november.  

 

In diezelfde vergadering zullen we dan 

officieel afscheid nemen van Hanneke, die 

vijf jaar de functie van secretaris op 

voortreffelijke wijze heeft ingevuld.  

Hanneke blijft zich als vrijwilliger inzetten 

voor ZcL, o.a. voor Samen koken en eten.  

 

Voor de andere vacature in het bestuur is 

inmiddels ook iemand gevonden. Deze 

persoon gaat eerst een tijdje ‘meedraaien’ 

alvorens het bestuur zal overgaan tot een 

voordracht aan de ledenvergadering.  

 

De samenstelling van het bestuur ziet er 

als volgt uit:  

 

Ipe van der Deen (voorzitter)  

Lies van Dijken (secretaris)  

Geert Maas, (penningmeester) 

John Wieringa (lid)  

Marianne Erftemeijer (lid) 

Tom Dijkstra (lid) 
 

 

Introductie Lies van Dijken   

 

Sinds kort ben ik betrokken bij het bestuur 

van de Zorgcoöperatie en is het de 

bedoeling dat ik Hanneke ga vervangen.  

 

 

 
Ik ben geboren en opgegroeid in 

Uithuizen. Na mijn opleiding tot directie 

secretaresse bij Instituut Boerhave ben ik 

gaan werken bij Kartonfabriek De 

Eendracht in Appingedam. Ik woonde aan 

de Scharreweersterweg (waar Sieb na ons 

huwelijk bij introk). Voor deze handige 

Harry was dit boven huisje al gauw te 

klein en kochten we ons eerste huis in 

Zeerijp in de torenhoge rentetijd. In de 

daarop volgende jaren werd er verbouwd 

en aangebouwd maar toen het klaar was, 

lieten we Zeerijp achter ons en bouwden 

we ons huis aan de Fruitlaan. Daar zijn 

onze vier dochters opgegroeid en 

inmiddels uitgevlogen. 

  

Nadat onze jongste naar school ging ben 

ik weer gaan werken. Eerst bij een 

administratiekantoor aan het Kerkplein in 

Loppersum en later aan de Molenweg 

boven de toenmalige Rabobank. Wegens 

faillissement heb ik de laatste jaren bij een 

accountantskantoor in Uithuizen gewerkt. 

Zoveel mogelijk ging ik op de fiets. 

Heerlijk vond ik het om lekker op mijn fiets 



3 
 

te genieten van alles om mij heen. We 

wonen toch maar in een prachtige 

provincie! 

 

Vorig jaar maakte Sieb gebruik van de 

mogelijkheid om vervroegd te stoppen met 

werken en omdat we graag een flinke reis 

wilden maken met de camper heb ik 

ontslag genomen zodat we meer vrijheid 

voor reizen zouden krijgen. Helaas is dat 

dit jaar behoorlijk ingeperkt en weet ik 

niet of we nog op pad zullen gaan. 

 

In de afgelopen jaren ben ik vaak, naast 

gezin en werk, als secretaresse voor 

allerlei organisaties werkzaam geweest. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik nu 

voor de Zorgcoöperatie werd benaderd. 

Daar moest ik wel even over nadenken 

want we wilden immers reisvrijheid. 

Wellicht lukt dit ook samen met de 

werkzaamheden voor de Zorgcoöperatie 

waarvan ik inmiddels een vergadering heb 

bijgewoond en onder de indruk ben van 

de diverse onderwerpen die zoal werden 

behandeld. Ik hoop al doende wat meer 

inzicht te krijgen in alle activiteiten en 

hoop samen met de andere bestuursleden 

een zinvolle invulling te kunnen geven aan 

de Zorgcoöperatie. 

 

Koffieochtend 
 

Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn en 

1,50 m. afstand bewaren, maar we mogen 

weer gezellig bij elkaar komen. We starten 

daarom op dinsdag 16 juni met de 1e 

koffieochtend na drie maanden 

‘intelligente lockdown’. 

Vanaf 10.00 uur is een ieder welkom in 

Ons Dorpshuis. 

Kosten: € 1,50 voor 2 kopjes koffie/thee 

en een plak koek o.i.d. Ook niet leden 

nodigen we van harte uit! 

Open Inloop 
 

Een spelletje Rummikub ………… ? Helaas! 

De bibliotheek is wel open, maar meer dan 

7 mensen zijn niet toegestaan. Bovendien 

is de bieb voorlopig alleen op maandag- 

en woensdagmiddag open. 

Het is heel jammer dat de Open Inloop op 

de donderdagmiddagen nog niet weer kan 

starten. Zowel de deelnemers als de 

vrijwilligers missen de gezelligheid. 

Wellicht is de koffieochtend in Ons 

Dorpshuis een mooi alternatief. U bent 

elke dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur van 

harte welkom. 

 

Plusbus 
 

In verband met het Coronavirus heeft het 

team van de PlusBus helaas moeten 

besluiten voorlopig geen reisjes te 

organiseren. 

 

Volière 

 

Vorig jaar maart heeft NL-Doet een bedrag 

beschikbaar gesteld om de volière van 

Wiemersheerd te herstellen.  

In samenwerking met de Zorgcoöperatie 

Loppersum is deze klus opgepakt door een 

aantal heren. Deze heren zijn met goede 

moed begonnen, maar doordat de ruimte 

beperkt was en de klus te groot, heeft Piet 

Meerman dit in zijn eentje verder 

opgepakt. 

In het afgelopen half jaar is Piet druk 

bezig geweest met het opknappen van de 

volière, onder toeziend oog van de heer 

Ganzeveld. Laatstgenoemde verzorgt de 

vogels al ruim 14 jaar. Een gigantische 

klus! Inmiddels is de volière weer in 

gebruik en vliegen de vogeltjes weer 

vrolijk rond. Alle bewoners van 

Wiemersheerd, de Zorgcoöperatie, Piet en 

de heer Ganzeveld zijn zeer blij met het 
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eindresultaat. Piet Meerman is onlangs in 

het zonnetje gezet. Hij werd bedankt voor 

zijn inzet de afgelopen tijd. Hartelijk dank, 

Piet! 

 

V.l.n.r. dhr. Ganzeveld (verzorger vogels) 

en Piet Meerman. 

Met dank aan vrijwilligers 

 

Om diverse redenen hebben een aantal 

vrijwilligers hun bijdrage aan ZcL moeten 

beëindigen. Wij danken Jan Wieringa, Gé 

Vegter, Hendrik Schenkel en Lammechien 

Prins voor hun inzet! 

Waardedalingsregeling  

 

Op 26 mei jl. werd bekend dat ruim 

120.000 Groningers in aanmerking komen 

voor een vergoeding voor de waardedaling 

van hun huis. Het in oprichting zijnde 

Instituut Mijnbouwschade Groningen 

(IMG) heeft daarvoor nu de rekenmethode 

vastgesteld. 

Meer informatie vindt u via: 

https://schadedoormijnbouw.nl/over-de-

tcmg/waardedalingsregeling  

 

Wanneer kunt u het aanvragen? 

Vanaf 1 september a.s. kunnen inwoners 

van Loppersum (en Appingedam) hun 

aanvraag indienen via eerder genoemde 

website. 

Als u daarbij administratieve hulp nodig 

heeft kunt u hulp vragen via onze hulplijn, 

op werkdagen tussen 10 - 12 uur, via 

telefoonnummer 06 47 444 565 

 

Nog vragen? 
 

Hebt u een vraag? U kunt bellen naar de 

hulplijn of mailen naar 

info@zorgcooploppersum.nl  

 

De hulplijn is te bereiken via 

telefoonnummer 06 47 444 565 op 

werkdagen tussen 10 - 12 uur.  
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