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Van de voorzitter
Na twee jaar lukte het om op 23 november in
de Vredekerk weer een algemene
ledenvergadering te houden. De opkomst, 27
leden (inclusief 5 bestuursleden), was heel
behoorlijk. Niet als we dat afzetten tegen het
ledental van ZcL, maar wel tegen de
achtergrond van de coronapandemie. Eindelijk
konden we elkaar ontmoeten en over plannen
en ideeën spreken.
De leden gingen akkoord met de
jaarverslaglegging over 2019 en 2020 en
gaven goedkeuring aan de jaarplannen en
jaarbegrotingen voor 2021 en 2022. Ook
gingen ze akkoord met de herbenoeming van
John Wieringa (per einde 2019), Ipe van der
Deen, Marianne Erftemeijer (beiden per einde
2020) en Geert Maas en Tom Dijkstra (beiden
per einde 2021). Medio 2020 is Hanneke
Kamps afgetreden en in haar plaats is Lies van
Dijken gekomen als secretaris; de vergadering
ging hiermee akkoord. Na de pauze volgde de
presentatie van het concept
meerjarenbeleidsplan. Dit wordt de komende
maanden verder uitgewerkt, waarbij rekening
zal worden gehouden met de gemaakte
opmerkingen door de leden. In de volgende
ledenvergadering (22 maart a.s.) wordt het
meerjarenbeleidsplan ter vaststelling
geagendeerd.
Wonen met een Plus
Wij kunnen nu melden dat Marleen van der
Werff uit Groningen als kwartiermaker Wonen
met een Plus is aangesteld. Het bestuur van
ZcL heeft op woensdag 19 januari een eerste
gesprek gevoerd. Vanuit het bestuur zullen
John Wieringa en Marianne Erftemeijer ZcL

vertegenwoordigen in een werkgroep Wonen
met een Plus, samen met vertegenwoordigers
van de andere zes partijen (Dorpsbelangen,
Ons Dorpshuis, Cadanz Welzijn, Woonzorg
Nederland, Zonnehuisgroep Noord /
Wiemersheerd en de gemeente). Een video
over Wonen met een Plus kunt u vinden via:
https://www.youtube.com/watch?v=SwhPDW
tG_Kk&t=8s
Herontwikkeling Wiemersheerdgebied
De gemeente heeft ons laten weten dat de
informatie voor de bewoners van de nabije
omgeving (gedeelte Schepperij, Molenweg,
Singelweg en Wirdumerweg) is vertraagd. Wij
hopen dat dit nu niet lang meer zal duren en
dat de bewoners geïnformeerd worden over
de nieuwbouwplannen, inclusief het
dorpshuis. Op de website van het Groninger
Zorgakkoord vindt u ook informatie over de
plannen voor het Wiemersheerdgebied:
https://gza.sites.kirra.nl/projecten/wonen-enzorg-wiemersheerdgebied
Koffieochtend en Open Inloop
Het lijkt al weer een hele tijd geleden en toch
is de afgelopen periode (tenminste voor het
gevoel) razendsnel voorbijgegaan. Uit de
lockdown en een half jaar later er weer in.
Op dinsdag 8 juni werd er opnieuw gestart
met de Koffieochtend, twee dagen later
gevolgd door de Open Inloop. Iedereen had
even tijd nodig eraan te wennen, maar was
zeker enthousiast dat het weer kon. Tijdens de
eerste Open Inloop was de vreugde zo groot
dat de aanwezigen niet eens aan de spelletjes
zijn toegekomen. Buiten op het terras van het
Dorpshuis, heerlijk in ‘t zonnetje, vertelde
ieder z’n ervaringen tijdens de lockdown en de
avondklok.
In de maanden daarna zijn er gemiddeld tien à
elf bezoekers per keer op de Koffieochtend en

Open Inloop aanwezig geweest. Eind oktober
liep dat aantal, vanwege oplopende
besmettingscijfers, al behoorlijk terug.
In die maand heeft het bestuur telkens
overlegd over de vraag of het nog wel
verantwoord was door te gaan. Vanwege de
gezelligheid en het eventueel tegengaan van
eenzaamheid, zijn de Koffieochtend en
spelletjesmiddag doorgezet, maar wel met
enkele aanpassingen. De aanpassingen
functioneerden goed, totdat… de
Omikronvariant roet in het eten gooide.
Halverwege de maand december was het
bestuur van mening dat het niet langer
verantwoord was door te gaan.
En nu maar hopen dat deze lockdown niet
weer tot begin juni gaat duren. De
voortekenen lijken ons inderdaad hoop te
geven. De actuele stand van zaken zal het
bestuur met u delen via de Nieuwsflits.
Glasvezel
Overal in Loppersum wordt glasvezel
aangelegd. Eerst tot aan de gevels. Daarna tot
in de meterkast. U krijgt dan vooraf de vraag:
‘Mogen wij de kabel (gratis) tot in de
meterkast aanleggen?’ Het antwoord kan heel
eenvoudig zijn: JA. Wat ons betreft: gewoon
doen! Het kost u immers niks. En mocht u ooit
uw huis verlaten, dan heeft uw opvolger er
wat aan: die komt dan niet voor hoge aanlegen aansluitkosten te staan.
Ook al bent u nu bij Ziggo, u kunt gewoon bij
Ziggo blijven. Die kabel van Ziggo wordt niet
weggehaald. U heeft na de aanleg gewoon
twee soorten kabels in huis: glasvezel en coax.
Glasvezel kan worden gebruikt door een
aantal leveranciers van signaal voor tv,
telefoon en internet. De coax van Ziggo
doet/deed dat ook al. Het enige verschil: u
hebt straks meer keuze. U krijgt waarschijnlijk
binnenkort de aanbiedingen (onder andere
van KPN) wel in de bus. Hebt u een andere
signaalleverancier? Dan kan dat signaal – dat

nu waarschijnlijk via de telefoonkabel loopt –
straks waarschijnlijk ook via de glasvezelkabel
wordt binnengehaald.
Oldstars tafeltennis
Met OldStars tafeltennis biedt TALO een
aangepaste spelvorm aan voor tafeltennis op
latere leeftijd. Deze spelvorm staat onder
begeleiding van een OldStars begeleid(st)er
en/of trainer. In principe kan iedereen
meedoen, maar het richt zich voornamelijk op
de leeftijdsgroep 55+. Hierbij staan gezond en
fit blijven én socialisatie in en rondom de
sportvereniging centraal. Elke training wordt
afgesloten met koffie/thee of ander drankje. U
hoeft alleen zelf te zorgen voor goede
sportschoenen en makkelijk zittende kleding.
De komende periode wil TALO kijken of er
interesse is bij ouderen. Heeft u zin om deel
te nemen, wilt u helpen bij de organisatie,
heeft u vragen of wilt u op de hoogte worden
gehouden? Stuur dan een e-mail naar
info@ttvtalo.nl. U kunt ook bellen met Anja
Stol (0596-855931).
Gratis fittest
Bewegen is belangrijk. Voor iedereen, maar
zeker ook voor ouderen. Bent u ouder dan 65
jaar en wilt u weten hoe uw gezondheid
ervoor staat? Doe dan mee aan een gratis
fittest, in de Boshal in Loppersum, op
vrijdagochtend 11 februari. Met een fittest
doet u meerdere oefeningen. Er wordt
gekeken wordt naar uw uithoudingsvermogen,
knijpkracht, beenkracht en lenigheid van
schouders en bekken. De test kost u een
uurtje. De doelgroep heeft inmiddels thuis een
uitnodiging ontvangen, maar mocht u die kwijt
zijn, stuur dan voor aanmelding een mailtje
naar bewegingscoach Kirsten Pheiher
(k.pheifer@hvdsg.nl).

Vrijwilligers

is een favoriete bezigheid bij velen. Maar hoe
benut je al die mogelijkheden en hoe werkt
het als je iets in de cloud moet archiveren?
Hoe ga je om met alle ongewenste mail en
hoe herken je dit? Er wordt regelmatig
gewaarschuwd voor cybercriminaliteit of
bankfraude en klikken op de meegezonden
link is vaak ‘linke’ soep. Hoe herken je dit?
Heeft u ook dit soort vragen dan is het
misschien tijd voor een cursus van SeniorWeb.

Uiteraard willen we alle vrijwilligers, die op
verschillende manieren hulpvragers hebben
geholpen, van harte daarvoor bedanken, zeker
gezien de risico’s die er aan de inzet kleefden,
met betrekking tot het coronavirus.

Geef u daarom op via de mail of de
hulptelefoon en wellicht kunnen we, bij
voldoende belangstelling, een cursus in
Loppersum regelen.

Cadanz luisterlijn
Cadanz Welzijn heeft een luisterlijn voor
iedereen, van jong tot oud, die behoefte heeft
aan een praatje, een luisterend oor of een
goed gesprek. Het telefoonnummer is: 0596745021. Op maandag t/m vrijdag van 10.00
tot 12.00 uur zitten vrijwilligers klaar om je
een steuntje in de rug te geven.

In 2019 hebben we dat fysiek voor de laatste
keer kunnen doen door het organiseren van
een vrijwilligersavond. Hopelijk lukt het dit
jaar om zo’n avond weer te kunnen houden of
door het organiseren van een andere
activiteit.
In de periode vanaf augustus 2021 heeft
Xuewen Bakker te kennen gegeven te stoppen
met het bieden van hulp, vanwege een
verhuizing. Vanaf deze plek willen we Xuewen
van harte danken voor de geboden hulp.
Helaas is in diezelfde periode ons ook een
vrijwilliger ‘ontvallen’. Sjoerd van Dorp willen
we hierbij postuum danken voor z’n inzet
gedurende vele jaren.
Seniorweb
We leven in een digitale wereld en steeds
meer wordt ons ‘opgedrongen’ om accounts
aan te maken, apps te installeren en via
internet onze vragen te stellen. Een tablet en
een mobiele telefoon behoren al bijna tot de
standaarduitrusting in ons huishouden. Maar
hebben we genoeg digitale vaardigheid?
Natuurlijk is het leuk met je mobiel foto’s te
maken en op te slaan en ook een appje sturen

Fietsen en/of wandelen
In het verleden is er een wandelgroepje
geweest en ook een fietsgroep. Op een
gegeven moment is het weer gestopt. Maar
nu in coronatijd steeds meer beperkingen zijn
opgelegd, zien we ook steeds meer mensen
wandelen en fietsen. Wellicht is er vanuit de
leden ook weer belangstelling om een
wandelgroepje of fietsgroepje op te starten.
Wilt u in een groepje wandelen of fietsen (of
misschien wel allebei)? Stuur een mailtje
(info@zorgcooploppersum) of bel de
hulptelefoon.
Ons ledenbestand
Het ledenbestand kende over 2021 het
volgende verloop:
Stand per 1 januari 2021
611
Bij: nieuwe leden
14
AF: wegens verhuizing
16
wegens overlijden
18
Stand per 1 januari 2021
591

Opheffen postbus

Contactgegevens van de bestuursleden

Zoals al eerder is gemeld, is het abonnement
op Postbus 15 per 1 januari 2022 beëindigd.
Het correspondentieadres is nu:
Fruitlaan 53
9919 KD Loppersum

Ipe van der Deen,
Lies van Dijken,
Geert Maas,
John Wieringa,
Marianne Erftemeijer,
Tom Dijkstra,

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 en 12
uur.

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
Vraag en Aanbod
Vraag en Aanbod

