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Van de voorzitter
Dit is alweer de derde nieuwsbrief dit jaar,
met veel informatie. Een paar onderwerpen
licht ik er hier uit.
Op 22 juni heeft ZcL zich met zes andere
partijen verbonden tot het realiseren van het
concept Wonen met een Plus. Dit sluit
naadloos aan bij de nieuwbouwplannen voor
het Wiemersheerdgebied. Hierna leest u er
meer over. In het stukje ‘Toekomst ZcL 20222025’ leest u hoe het bestuur werkt aan een
wenkend en uitdagend perspectief voor de
komende jaren.
Naast deze onderwerpen kunt u ook lezen
over onze activiteiten Open Inloop, de
Koffieochtend en Samen koken en eten. Ook
leest u over de plannen voor de aanschaf van
een elektrische duo-fiets. Ten slotte geef ik u
nog de gegevens voor de aankomende
ledenvergadering: dinsdag 23 november 14.30
uur. Noteert u het alvast in uw agenda?
Met het oog daarop verschijnt de volgende
nieuwsbrief half november.
Modern noaberschap-Wonen met een Plus,
Herontwikkeling Wiemersheerdgebied
Op dinsdag 22 juni hebben zeven partijen een
sociaal contract ondertekend in de
gemeenschapsruimte van Wiemersheerd.
Daarmee verklaren zij zichzelf én elkaar tot
partners in de Plus van Loppersum. Met het
ondertekenen van het contract leggen de
partijen vast dat zij de komende twee jaar
concreet aan de slag gaan met ‘Wonen met
een Plus’ voor alle inwoners van Loppersum.
De Gemeente Eemsdelta, Zonnehuisgroep
Noord, Woonzorg Nederland, Het Dorpshuis,

Stichting Dorpsbelangen Loppersum, Cadanz
Welzijn en Zorgcoöperatie Loppersum slaan
hiermee de handen ineen om gezamenlijk
voor het dorp Loppersum een gecoördineerd
en samenhangend aanbod te creëren in
wonen, ontmoeten, ondersteuning en waar
nodig ook zorg. Dat is waar het concept
‘Wonen met een Plus’ voor staat. De partijen
doen dit vanuit de overtuiging dat zij
gezamenlijk veel meer kunnen betekenen
voor de inwoners van Loppersum, dan ieder
van hen apart.
Daarbij gaan de partijen uit van de verbinding
tussen formele en informele zorg én
ondersteuning in een lokale netwerkaanpak,
een soort modern noaberschap. Ieder vanuit
de eigen rol en expertise. Daarom organiseren
de zeven partijen vol enthousiasme een lokaal
netwerk van diensten, ondersteuning en zorg
dat meebeweegt met de behoeften van de
inwoners en dat aansluit bij bestaande
structuren en diensten. Dit kan variëren van
winkels die aan huis bezorgen, van
buurtvrijwilligers tot een centraal
ontmoetingspunt. Elkaar echt kennen en
samen ontmoetingsmogelijkheden en
activiteiten organiseren voor gezelligheid én
steun.
Inwoners met een zorg- of
ondersteuningsbehoefte willen graag zo lang
mogelijk onafhankelijk en zelfstandig in
Loppersum blijven wonen. Soms lukt dat niet
zonder ondersteuning. Het is dan prettig als er
een woonomgeving in het dorp is waar
mensen kunnen wonen met zorg,
ondersteuning en sociale activiteiten dichtbij.
Met de herontwikkeling van het
Wiemersheerdgebied wordt er een veilige
omgeving gecreëerd waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en waar belangrijke
voorzieningen in de buurt zijn.

Het plan is om de huidige gebouwen op het
terrein gefaseerd te slopen, waarna er
aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de
plaats komt. Waaronder een zorggebouw met
40 studio’s en daarnaast ongeveer 65
zelfstandige huurwoningen voor senioren,
bestaande uit een combinatie van
appartementen en grondgebonden woningen.
Daarbij wordt gekeken hoe de
nieuwbouwplannen en het dorpshuis op
elkaar kunnen aansluiten. Het dorpshuis
wordt een belangrijke ontmoetingsplek voor
Wonen met een Plus, op loopafstand van
Wiemersheerd. De gemeente heeft ons laten
weten dat de bewoners van de nabije
omgeving (gedeelte Schepperij, Molenweg,
Singelweg en Wirdumerweg) dit najaar
worden geïnformeerd over al deze
nieuwbouwplannen, inclusief het dorpshuis.
Vanuit het Groninger Zorgakkoord is geld
vrijgemaakt voor een kwartiermaker om
samen met de zeven partijen een sociaal
netwerk in Loppersum verder te ontwikkelen.
Deze kwartiermaker zal binnenkort aan de
slag gaan en we hopen hem of haar dan ook
heel snel bij u te kunnen introduceren.
Toekomst ZcL 2022-2025
In de vorige nieuwsbrief hebben we u
bijgepraat over onze bijdrage aan de groeiexpositie ‘Loppersum Onderweegns’, die door
Stichting Dorpsbelangen Loppersum (SDL) in
juni/juli is georganiseerd. Via de expositie
hebben wij onze bijdragen gepresenteerd
voor de toekomst van Loppersum en de rol die
ZcL voor zichzelf ziet. Wij zijn heel blij met alle
reacties die we op onze plannen hebben
gehad.
De volgende stap is de verdere uitwerking tot
een ‘Meerjarenplan ZcL voor 2022-2025’.
Wat duidelijk is, is dat ZcL al veel doet rondom
de speerpunten gezondheid/bewegen en
ontmoeten. Ook anderen nemen initiatieven.

ZcL wil daarom zo veel mogelijk aansluiten bij
die initiatieven. Zo zullen we actieve promotie
doen voor een door TALO op te zetten nieuwe
activiteit (tafeltennis voor 55+, de Oldstars).
Als er in het dorp een beweegtuin wordt
gerealiseerd zullen we dat ook actief
ondersteunen. Verder onderzoeken we de
mogelijkheden om aan te sluiten bij
ontmoetingsactiviteiten bij de molen.
Voor het speerpunt Mentaal welbevindenzingeving-kwaliteit van leven is er al het
Platform Levensvragen (een samenwerking
van ZcL, PKN en huisarts Van Lune). Verder
denken we eraan om een themadag te
organiseren om uitdagende ideeën te
genereren waar we verder mee aan de slag
kunnen.
In de ledenvergadering van 23 november a.s.
zullen we u nog meer inkijk geven in onze
plannen. In de voorjaarsledenvergadering
zullen we dan uw goedkeuring op het
definitieve plan vragen.
Duo-fiets
In ons jaarplan 2020 (dat ook geldt voor 2021),
schreven we: ‘De activiteit Samen fietsen
willen we uitbreiden door een duo-fiets aan te
schaffen. Zo kunnen we fietstochtjes
aanbieden aan wie niet meer zelf kan fietsen.’
In de begroting hebben we hiervoor € 3.000
opgenomen.
Het doel is een elektrische duo-fiets
beschikbaar te stellen aan inwoners van het
dorp, die daar met een vrijwillige begeleider
gebruik van kunnen maken. Met name
(kwetsbare) ouderen, chronisch zieken en
mensen met een beperking kunnen in
beweging blijven, kunnen naar buiten, samen
met de begeleider. De duo-fiets is ook fijn
voor mensen die graag fietsen, maar dat in
hun eentje niet prettig vinden of niet meer
kunnen of durven.
De aanschaf van zo’n duo-fiets is echter veel
kostbaarder dan we in de begroting hadden

geraamd. Een duo-fiets kost circa € 7.500; dat
is dan wel inclusief allerlei veiligheidsvoorzieningen.
Voordat tot aanschaf wordt overgegaan, gaat
het bestuur nog op zoek naar subsidies en
bijdragen. In juli is een bijdrage van € 2.500
aangevraagd bij een fonds van
zorgverzekeraar Menzis. Eind september
horen wij of onze aanvraag wordt
gehonoreerd. Verder overwegen we een
bijdrage aan te vragen bij LOPEC, uit het fonds
van de coöperatieve energiemaatschappij
Energie VanOns. En wellicht gaan we ook nog
een aanvraag doen bij het Loket Leefbaarheid.

Samen koken en eten
Op 24 augustus zijn ook de maaltijden in
Assieshof weer van start gegaan. In verband
met corona kunnen we op dit moment slechts
12 personen per keer laten deelnemen. Tot
het eind van het jaar kunnen we helaas geen
nieuwe aanmeldingen meer honoreren. In
december zullen we nieuwe data voor 2022
bepalen en uitnodigingen versturen.
Vrijwilligers
ZcL drijft op vrijwilligers, waarvan we er nooit
genoeg hebben. Wij willen langs deze weg
iedereen bedanken die de activiteiten van ZcL
mogelijk maakt.

Koffieochtend en Open Inloop

Ons ledenbestand

Begin juni zijn we weer gestart met beide
activiteiten. Iedereen vertelde blij te zijn dat
we eindelijk weer bij elkaar konden komen. De
eerste Open Inloop hadden de verhalen en
gesprekken zelfs zo de overhand, dat we niet
eens zijn toegekomen aan ook maar één
spelletje. De opkomst tijdens beide
activiteiten is tot nu toe aardig stabiel. Het
valt op dat we bij de Koffieochtend vaak
nieuwe gezichten mogen verwelkomen.
Iedereen (en niet alleen leden) is van harte
welkom aan te schuiven en eventueel mee te
spelen. Voor de prijs ( € 1,50) van 2 kopjes
koffie en iets erbij, hoeft u het niet te laten.
Elke dinsdagmorgen (vanaf 10 uur) en elke
donderdagmiddag (vanaf 2 uur) in Ons
Dorpshuis, Wirdumerweg 21. Zowel op
dinsdagmorgen als donderdagmiddag is er de
mogelijkheid kookboeken van Rineke Dijkinga
te lenen.

Graag willen wij ons ledenbestand verder
uitbreiden. Wij roepen dan ook alle leden op
in hun contacten te wijzen op het bestaan van
ZcL. Speciaal als je nieuwe buren krijgt: laat
het ons ook weten.

Tot slot een triest bericht: Helaas is Geert
Slagter op 24 juli jl. overleden. Geert was
vaste gast tijdens de Koffieochtend en
regelmatig aanwezig en behulpzaam tijdens
de Open Inloop.

Bij de telefooncirkel is altijd plaats voor
nieuwe deelnemers. Geeft het u een prettig en
veilig idee, dat u op een vaste tijd iedere
ochtend even gebeld wordt, meldt u dan aan
via de zorgtelefoon.

In deze nieuwsbrief heeft u een indruk kunnen
krijgen waar Zorgcoöperatie Loppersum zich
voor inzet en welke activiteiten wij
organiseren. Bezoek ook eens onze website
via https://www.zorgcooploppersum.nl. Als u
lid wilt worden: de kosten zijn € 18 per jaar
voor het eerste lid per huisadres; voor elk
volgend lid is dat € 9 per jaar.
Vraag en Aanbod
De vraag naar bezoeken, fietsen en wandelen,
blijft redelijk gelijk. Fijn dat de vrijwilligers,
ondanks de coronamaatregelen, doorgegaan
zijn met hun activiteiten.

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u
altijd terecht bij Riet Bons en /of Marianne
Erftemeijer.

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

Opheffen postbus
Per 1 januari 2022 wordt Postbus 15
opgeheven. Er wordt erg weinig gebruik van
gemaakt en de kosten zijn in verhouding erg
hoog. Het correspondentieadres wordt nu het
adres van de secretaris, Fruitlaan 53.
Gebiedsregisseur Klaas Bult
Sinds we de gemeente Eemsdelta vormen,
hebben de diverse regio’s een
gebiedsregisseur. Voor onze regio is dit Klaas
Bult. We hebben al kennis met hem kunnen
maken op de expositie ‘Onderweegns’. Als
‘oog en oor’ van de gemeente wil hij
regelmatig met mensen praten over alles wat
hen bezig houdt. Hij zal daarom aanwezig zijn
op een aantal koffieochtenden in het
dorpshuis. De data zijn: dinsdag 28
september, 12 oktober, 9 november en 7
december.

De hulplijn is te bereiken via telefoonnummer
06 47 444 565 op werkdagen tussen 10 - 12
uur.
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