Nieuwsbrief 24
maart 2021
Postbus 15, 9919 ZG Loppersum
info@zorgcooploppersum.nl
www.zorgcooploppersum.nl

Van de voorzitter
Het is voor ons allemaal nog altijd een moeilijke
tijd omdat er veel beperkingen en belemmeringen
zijn om elkaar te ontmoeten. Daardoor komen
gevoelens van eenzaamheid vaker voor dan
anders. Vooral de bezoekers van de koffieochtend
in Ons Dorpshuis op de dinsdag en de open inloop
in de bibliotheek op donderdag en de deelnemers
aan samen koken en eten zien er heel erg naar uit
dat het leven weer wat normaler wordt. Op dit
moment liggen alle activiteiten echter nog stil.
Gelukkig neemt het risico van ernstig ziek worden
af als we gevaccineerd zijn. Ook neemt het risico
op besmetting af naarmate meer mensen
gevaccineerd zijn.
Vanwege de huidige situatie heeft het bestuur
moeten besluiten om de voor 30 maart geplande
ledenvergadering te annuleren. Hopelijk kunnen
we in het najaar wel bij elkaar komen voor een
ledenvergadering, die gepland staat voor 23
november. We zijn dan wel al twee jaar verder, na
de laatst gehouden ledenvergadering op 26
november 2019. Dat is niet goed, maar we moeten
het ermee doen.
Het is niet gelukt om, zoals in de vorige nieuwsbrief
toegezegd, het jaarplan 2021 op de website te
plaatsen. Vanwege de corona-pandemie is
vertraging ontstaan in het werken aan de plannen
voor 2020 waardoor het bestuur tot de slotsom is
gekomen dat we voor het realiseren van de doelen
en ambities voor 2020 een jaar extra uittrekken.
Ondertussen beraadt het bestuur zich over wat de
corona-situatie ons te zeggen heeft over de rol van
ZcL, onze speerpunten en onze activiteiten voor de
toekomst.
Zo bereiden we ons voor op het jaarplan voor
2022, waarover we in het najaar met u als leden
graag het gesprek aangaan.

Relatie met de nieuwe gemeente
Eemsdelta
In de krant hebben we kunnen lezen dat het
gemeentebestuur van onze nieuwe gemeente
voornemens is om te gaan werken met een
gebiedsregisseur (dhr. Klaas Bult).
Dat zou betekenen dat wij onze directe lijn met de
wethouder, die wij tot eind vorig jaar hadden, kwijt
zullen raken.
De gebiedsregisseur heeft wat Loppersum betreft
gekozen voor een werkwijze via de stichting
dorpsbelangen (SDL). Dus één aanspreekpunt in
het dorp als het zaken betreft die de gemeente
aangaan.
Als bestuur van ZcL hebben we in klein comité
gesproken met een van de bestuursleden van SDL
en afgesproken dat zij in hun overleg met de
gebiedsregisseur zullen bespreken, dat wij het op
prijs stellen om als bestuur van ZcL zelf kennis te
maken met hem, om duidelijk te maken dat wij
voorstander zijn van korte lijnen en dat wij,
enthousiast als wij zijn wat betreft alle ZcLaangelegenheden deze het beste zelf kunnen
behartigen. Wij zijn een grote vereniging die de
belangen van veel leden hoog wil houden.

Ontwikkelingen Wiemersheerd gebied
Er wordt nog steeds heel hard gewerkt aan het
definitieve bouwontwerp. Tijdens de vele
discussies hierover zijn toch weer nieuwe inzichten
ontstaan over de indeling van het nieuw geplande
zorggebouw. Dit heeft ertoe geleid dat alle partijen
het erover eens zijn geworden om aan het gebouw
een verdieping toe te voegen. Op de begane grond
zal een tiental huurappartementen worden
gerealiseerd in de sociale sector voor mensen met
een lichte zorgindicatie. Deze zullen ook geschikt
worden gemaakt voor bewoning door echtparen
waarbij het niet noodzakelijk is dat beiden een
zorgindicatie hebben.
ZcL is zeer te spreken over deze mogelijkheden, die
wij overigens altijd al hebben bepleit.

Ledenverloop

Open inloop en Koffieochtend

Op 1 januari 2020 telde ZcL 638 leden. In de loop
van 2020 zijn er 7 nieuwe leden bijgekomen, 16
leden zijn overleden, 15 leden zijn verhuisd en 3
leden hebben om andere redenen bedankt.
Dit resulteert erin dat ZcL op 1 januari 2021 611
leden heeft: 344 vrouwen en 267 mannen,

Hoe fantastisch zou het zijn wanneer we weer
zouden kunnen starten met de Open Inloop en met
de Koffieochtend! Is daar zicht op?
Op het moment dat we dit schrijven zien we nog
geen licht aan het eind van de tunnel. Zodra we dit
wel weer zien, liggen de protocollen klaar. We
kunnen dan op een veilige manier bij elkaar
komen. Met z’n allen kijken we er reikhalzend naar
uit. Houd vol en houd moed, beste mensen!

In de afgelopen tijd hebben we van een aantal
leden afscheid moeten nemen in verband met
overlijden.
Verdriet in de families in een toch al verdrietige
tijd. Wij wensen iedereen veel sterkte met het
verwerken van het verlies.
Hierbij willen we de namen noemen van Albert
Flikkema , Harry Poelman en Riekus Wals die als
vrijwilliger veel voor de zorgcoöperatie hebben
betekend.

Huisbezoeken
Ondanks de corona wordt deze activiteit nog zo
veel mogelijk gedaan. Dit kan ook telefonisch
contact zijn, het is een gezamenlijke afspraak.
Afgelopen tijd hebben de familie De Vries en Anja
Wildeboer aangegeven dat zij stoppen met het
bezoeken van mensen. Heel hartelijk dank voor
jullie inzet.

Telefooncirkel
Sinds enige tijd is de telefooncirkel actief.
De telefooncirkel bestaat uit ongeveer 6 personen,
die alleen wonen en zich kwetsbaar voelen. Er is
een volgorde van bellen vastgesteld: A belt naar B,
B belt naar C enzovoort. Dit gebeurt ‘s ochtends.
De ervaring heeft geleerd dat de telefooncirkel
goed bevalt. Het geeft zekerheid/veiligheid dat je
iedere ochtend gebeld wordt. En wordt er niet
opgenomen, dan wordt er direct actie
ondernomen.
Er is altijd plek bij de telefooncirkel. Opgeven kan
via de Zorgtelefoon en bij Marianne Erftemeijer,
bestuurslid.

Oproep telefoondienst
Meer dan een jaar geleden hebben Marianne
Erftemeijer en Tom Dijkstra besloten om als
bestuurslid mee te draaien in de ‘Hulplijn’ van Zcl.
Ze wilden zelf ervaren hoe deze dienstverlening in
de praktijk werkt, waardoor ze problemen konden
bijsturen, maar ook zien dat de telefoondienst
goed functioneert. Beiden vinden dat het nu tijd is
voor vervanging en ook omdat Ina van der Ploeg
onlangs als telefonist is gestopt, doen we nu deze
OPROEP
Wie van onze leden is bereid één ochtend in de
week, van 10 tot 12 uur, onze hulplijn te
bemensen?
Tot nu toe verzorgde een telefonist voor een
onbepaalde periode deze dienst, tot het moment
waarop men het welletjes vond.
Dat zou ook anders kunnen. Te denken valt aan
een halfjaarlijkse periode of een periode van een
kwartaal. Wanneer er velen zijn die zouden willen
meewerken , kun je elkaar gemakkelijk aflossen.
Voor vragen of meer informatie kunt u Tom
Dijkstra een mailtje sturen(twpdijkstra@hetnet.nl)
of bellen (572015).
Ook wanneer u zich wilt aanmelden, kunt u gebruik
maken van het mailadres of telefoonnummer en
aangeven welke periode uw voorkeur heeft: een
geheel jaar, een half jaar of een kwartaal,

Groei-expositie Loppersum Onderweegns

Nog vragen?

Op initiatief van Stichting Dorpsbelangen is in het
najaar in het dorp een folder verspreid met de titel
‘Loppersum Onderweegns, op weg naar een
toekomstschets’.

Hebt u een vraag? U kunt bellen naar de hulplijn of
mailen naar info@zorgcooploppersum.nl

Loppersum is volop in beweging; er wordt
gesloopt, gebouwd, plannen worden gemaakt. Hoe
kunnen we de wensen van iedereen zichtbaar
maken? Dat gebeurt in de expositie, een groeiexpositie die u, hopelijk, binnenkort kunt
bewonderen in 4 appartementen aan ’t Hoge
Heem.
De verschillende verenigingen in Loppersum
worden uitgenodigd om hun plannen voor de
toekomst te laten zien. Als bestuur hebben we
hierover uitgebreid digitaal vergaderd en in onze
zorg voor de inwoners van Loppersum willen we
een aantal thema’s belichten: zinvol leven,
gezondheid, meedoen/ontmoeten en bewegen.
De ons toegewezen ruimte is verdeeld in drie
velden. In het eerste veld is zichtbaar wat de
Zorgcoöperatie de afgelopen jaren heeft opgezet
en uitgebouwd.
In het tweede veld is onze blik gericht op de
TOUKOMST en lanceren we onze huidige
activiteiten met nieuwe plannen. Ook bieden we
de bezoekers de ruimte om te reageren en/of aan
te vullen.
Het derde veld bevat algemene informatie en de
oproep om lid te worden en mee te helpen aan de
zorg voor Loppersum.
Gaat u ook kijken als het weer mag en doet u dan
ook mee?

De hulplijn is te bereiken via telefoonnummer
06 47 444 565 op werkdagen tussen 10 - 12 uur.
Namen van de bestuursleden
Ipe van der Deen, voorzitter
Lies van Dijken, secretaris
Geert Maas, penningmeester
John Wieringa, lid
Marianne Erftemeijer, V&A
Tom Dijkstra, V&A

