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Als u belangstelling heeft voor of kennis hebt
van deze onderwerpen en in een werkgroep
wilt meedoen, neem dan contact op met het
secretariaat, via info@zorgcooploppersum.nl

Van de voorzitter

Gesprek met wethouders

Op 19 maart was er een reguliere algemene
ledenvergadering. Er waren 37 leden (inclusief
bestuursleden) aanwezig. De genomen
besluiten zijn:
- Goedkeuring jaarverslag en financiële
verantwoording 2021.
- Goedkeuring meerjarenbeleidsplan
2022-2026.
- Benoeming Pieta Ettema als nieuwe
vertrouwenspersoon.
Omdat 19 maart niet voldoende leden
aanwezig waren om rechtsgeldige besluiten te
nemen over het voorstel om de coöperatieve
vereniging om te zetten naar een gewone
vereniging en een daaruit voortvloeiende
voorgestelde statutenwijziging werd op 19
april een extra ledenvergadering
georganiseerd. De aanwezige stemgerechtigde
leden (34) stemden unaniem in met beide
voorstellen.

Plannen Wiemersheerdgebied
Op 20 april heeft een delegatie van het
bestuur een gesprek gehad met de
wethouders Joostens en Usmany. Het bestuur
heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor
dorpsbrede informatie in verband met de
sloop/nieuwbouwplannen voor het
Wiemersheerdgebied. Het plan is nu dat er
zeer binnenkort (deze maand) een nieuwsbrief
in het dorp wordt verspreid en in het najaar
een informatieavond.

Verderop in deze nieuwsbrief een toelichting
op Wonen met een Plus, met introductie van
de twee kwartiermakers. Er zijn inmiddels
verschillende werkgroepen gevormd. ZcL is
kartrekker van de werkgroep Duofietsen
(doel: Samen duo-fietsen mogelijk maken) en
van de werkgroep Contactpersonen op straaten buurtniveau (doel: Noaberschap/dichtbij
organiseren).
ZcL neemt verder deel in verschillende
werkgroepen: Beweegtuin; Samenwerking
formeel en informeel; Samen tegen
eenzaamheid; Ondersteuning mantelzorgers;
Wegvallende functies Wiemersheerd;
Aantrekken jonge/nieuwe vrijwilligers. Dit zijn
onderwerpen die nauw aansluiten bij de
doelstellingen en thema’s in het
meerjarenbeleidsplan van ZcL.

Huurstop voor 93 sociale huurwoningen
Woonzorg Nederland heeft in verband met de
sloop/nieuwbouwplannen een huurstop
ingesteld voor 68 huurwoningen (‘t Hoge
Heem en Van Leeuwenhof). Er is ook een
huurstop voor 25 huurwoningen (Bessentuin,
Pruimenhof en Fruitlaan). Leegkomende en
leegstaande huurwoningen zijn als gevolg van
de huurstop niet beschikbaar voor nieuwe
huurders. Nog vele jaren zijn daardoor veel
minder sociale huurwoningen beschikbaar.
Woonzorg Nederland biedt de woningen nu
via antikraakorganisatie Carex aan, maar dit
biedt geen oplossing voor de oudere inwoners
van Loppersum en omliggende dorpen die
kleiner willen gaan wonen en in de nabijheid
van dorpsvoorzieningen.
Het bestuur heeft de wethouders opgeroepen
om met Woonzorg Nederland naar een
oplossing te zoeken, zodat mensen die dat
willen in het dorp kunnen blijven wonen. Deze
situatie zal, als er niets gebeurt, immers nog
jaren voortduren. Samen met Stichting
Dorpsbelangen Loppersum zullen we een
nieuw gesprek met de wethouders aangaan,
waar wij zullen voorstellen om een tijdelijk
wijkje met sociale huurwoningen voor de

doelgroep (55-plus) te realiseren. Huurders
hiervan zullen dan, na realisatie van de
plannen voor het Wiemersheerdgebied, nog
wel weer een keer moeten verhuizen.
Wonen met een Plus
Wonen met een PLUS gaat om een aanbod
van diensten en hulpmiddelen, dat is bedoeld
om inwoners uit Loppersum te ondersteunen
tijdens het ‘ouder worden’ in hun
woonsituatie. In 2021 hebben zeven partijen
hiervoor een sociaal contract getekend.
Inmiddels zijn er twee kwartiermakers
aangesteld die de inwoners en organisaties
helpen bij het opzetten van een aanbod en
activiteiten rond wonen, welzijn, zorg en
ondersteuning.
Marleen van der Werff is kwartiermaker
formele en informele zorg. Dit houdt in dat zij
samen met dorpsorganisaties uit Loppersum
én met formele zorg- en welzijnsorganisaties
een breed aanbod probeert te organiseren.
‘Graag kom ik met u in contact, om te kijken
hoe we het Wonen met een PLUS-aanbod zo
veel mogelijk naar uw wens kunnen maken. En
wie weet kunnen we samen nog nieuwe
diensten of activiteiten bedenken?’ Voor
vragen, ideeën of wensen kunt u contact
opnemen met Marleen via 06 12 40 59 06,
info@marleenvanderwerff.nl.
Leentje van Alphen is kwartiermaker e-health
(informatie- en communicatietechnologie) en
domotica (huistechnologie) in Loppersum. ‘Ik
richt me op technologische hulpmiddelen die
onder andere het langer zelfstandig wonen
mogelijk maken, het werk van
zorgmedewerkers makkelijker maken en de
samenwerking tussen verschillende partijen
ondersteunen. Graag sluit ik aan bij de
behoeften en wensen van de inwoners.’ Voor
vragen, ideeën of wensen kunt u contact
opnemen via 06 82 33 26 40 of
l.v.alphen@zonnehuisgroepnoord.nl.

Komt u langs in de inloopwoning?
Op donderdagen tussen 9.00-13.00 uur zijn
Marleen en Leentje vaak te vinden in het
inlooppand aan ‘t Hoge Heem 32. Wilt u zeker
weten dat ze er zijn, maak dan even een
afspraak.

Vanaf de zomer zijn hier verschillende
technologieproducten te bezichtigen, zodat u
zelf kunt zien en ervaren wat de
mogelijkheden hiervan zijn. De thema’s
waarop Marleen en Leentje zich zullen richten,
zullen ze in een volgende nieuwsbrief
communiceren.

Steunpunt IMG
Het steunpunt IMG heeft als doel om elke
gedupeerde inwoner van het
aardbevingsgebied te informeren over de
mogelijkheden.
Voor een schademelding weet men het IMG
vaak wel te vinden, maar het is niet altijd
duidelijk dat het steunpunt u ook graag helpt
bij andere vragen. Bij het IMG kunt u ook
gewoon uw verhaal even kwijt.
Elke woensdagmorgen van 09.00 uur tot
13.00 uur en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot

17.00 uur is in het Dorpshuis iemand van het
IMG aanwezig om u te woord te staan.

mail naar info@ttvtalo.nl U kunt ook bellen
met Anja Stol (0596-855931).
Nieuwe inwoners

Computer het raam uit….?
Heeft u ook wel eens die neiging… ?
Op woensdagmorgen 8 juni is ZcL, in
samenwerking met Biblionet en SeniorWeb,
gestart met ‘Klik en Tik’: hulp bij het gebruik
van de computer, laptop en/of iPhone.

Zijn er in uw straat nieuwe mensen komen
wonen? Of in uw buurt? Tip ons dan even via
ons mailadres of benader één van de
bestuursleden.
Als Zorgcoöperatie Loppersum willen we deze
nieuwe inwoners graag welkom heten en
interesseren voor het werk van de
zorgcoöperatie.
Vrijwilligers gezocht

Belangstelling? Tot aan de zomervakantie is
de bibliotheek elke woensdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur open en zijn er vrijwilligers
aanwezig om u met raad en daad bij te staan
en eventuele vragen te beantwoorden.
U bent van harte welkom! Informatie is
eventueel te krijgen bij Tom Dijkstra via e-mail
twpdijkstra@hetnet.nl of telefonisch
572015. Ook via de website van Klik en Tik is
informatie te vinden.

Oldstars tafeltennis
Met veel enthousiasme is onlangs een groep
‘ouderen’ van start gegaan met het spel van
batje en bal. Iedere vrijdagochtend tussen
10.00 uur en 11.30 wordt er onder leiding van
Ivo Lint lekker ontspannen gesport in de
Boshal. De leeftijd van de ongeveer 16
deelnemers varieert tussen 40 en 85 jaar.
Heeft u interesse om deel te nemen, heeft u
vragen of wilt u meer weten? Stuur dan een e-

Onze slogan is: Samen zorg voor elkaar.
Hoe doe je dat? Door je op te geven als
vrijwilliger.
Met een ledenbestand van bijna 600 leden
hebben we een grote groep vrijwilligers en
toch zijn we steeds weer op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.
Misschien heeft u zich destijds opgegeven als
lid maar niet als vrijwilliger en wilt u nu wel
iets voor de zorgcoöperatie doen.
We zijn bijvoorbeeld dringend op zoek naar
mensen die met hun medemens willen fietsen
op de duofiets.
Eens per maand kookt een enthousiast team
voor een groep eters. Gezellig bijeen zijn
rondom de maaltijd. Wie wil dit nou niet?
Bent u degene die hierbij wil assisteren?
Ook voor de Open Inloop op
donderdagmiddag in de bibliotheek zijn we op
zoek naar vrijwilligers die als
gastvrouw/gastheer willen optreden of als
sleutelbeheerder.
Heeft u belangstelling? Wilt u meer weten?
Laat het ons weten via ons mailadres.
Gemeente Eemsdelta
Als aanspreekpunt voor de gemeente is Klaas
Bult aangesteld. Hij is de gebiedsregisseur
voor ons dorp. Je kunt bij hem terecht voor

allerlei zaken. Waar mogelijk zal hij je helpen,
meedenken of doorverwijzen.
Van maandag tot en met donderdag is hij te
bereiken op 06-48135329 of via de mail:
klaas.bult@eemsdelta.nl.
Hebt u een klacht over bijvoorbeeld
stoeptegels die scheef liggen, gevaarlijke
situaties, overlast of iets dergelijks, dan kun tu
dat melden via het formulier op de website
Meldpunt woonomgeving | Gemeente
Eemsdelta of telefonisch (14 0596). U kunt
ook het gemeentehuis van Loppersum
binnenlopen, voor zolang dit nog open is.
Volière Wiemersheerd
Wiemersheerd kampt met een enorm
vrijwilligerstekort. Ook voor de volière.
Voorheen deed een bewoner (vrijwilliger) van
het huis dit, maar helaas is deze bewoner
overleden.
Wiemersheerd zoekt iemand die de vogels zou
willen verzorgen. Het zou toch jammer zijn als
zoiets moois en levendigs niet meer kan
bestaan.
Neem contact op met Marjolijn de Haan,
activiteitenbegeleider en
vrijwilligerscoördinator. U kunt haar bereiken
op dinsdag, woensdag of donderdag, 06 4680
1252.
Beweegtuin
Een beweegtuin of een outdoor fitness is al
jaren een grote wens van het dorp. Dankzij
het Nationaal Programma Groningen (NPG)
gaat die wens uitkomen. De voormalige
gemeente Loppersum heeft een aanvraag
gedaan voor vijf beweeglocaties in vijf dorpen,
waaronder Loppersum. En deze aanvraag is
goedgekeurd! Tijd voor actie dus. Wat willen
we, wat is de behoefte, waar moet het
gebeuren, wie gaat het beheer op zich
nemen? Bij een openbare beweegplek gaat
het om een plaats waar zo veel mogelijk
inwoners samen kunnen bewegen en elkaar

kunnen ontmoeten. Jong, oud, tegelijk of juist
verdeeld gedurende de dag. Voor
georganiseerde gymlessen, beweeggroepen
en sportverenigingen of gewoon om actief
buiten te spelen, samen te komen of te
fitnessen. Volop mogelijkheden en kansen,
voor iedereen toegankelijk, met of zonder
beperking.
Werkgroep
Een enthousiaste werkgroep (met een
vertegenwoordiging vanuit ZcL) is al druk
bezig met kijken naar mogelijke locaties. Het
leuke is dat het niet per se op één locatie
hoeft. Het mag ook een beweegroute zijn. Met
zo’n route kun je mooie combinaties maken.
Bijvoorbeeld met een speeltuin, zodat
kinderen en ouders hun eigen speeltoestellen
hebben…. Of met een wandelroute zodat je
kunt beginnen of eindigen met een oefening.
Nog meer ideeën of zin om mee te denken?
Mail Dorpsbelangen: loppersum@gmail.com .
Kleintje Onderweegns
Op zaterdag 25 juni tussen 11.00 en 16.00 uur
organiseert Dorpsbelangen een ‘kleintje
Onderweegns’. Allerlei verenigingen zullen
hun toekomstideeën presenteren of er
gewoon ‘zijn’. Er is een terrasje, muziek,
marktkraampjes en gratis koffie en thee.
Ook ZcL is aanwezig: u kunt de duofiets
uitproberen!
Hulplijn
De hulplijn is te bereiken via telefoonnummer
06 47 444 565 op werkdagen tussen 10 - 12
uur.
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