
  Nieuwsbrief voor alle bewoners van Loppersum 

Oktober 2022 

Volgend jaar bestaat Zorgcoöperatie Loppersum 10 jaar!  

Met deze nieuwsbrief willen we onze activiteiten nog eens onder uw aandacht 

brengen. 

Want wist u dat: 

➢ de zorgcoöperatie bijna 600 leden heeft? 

➢ de contributie voor het eerste lid van het gezin € 18.- is en voor het 

tweede lid slechts € 9.-? 

➢ er elke werkdag een vrijwilliger de hulptelefoon aanneemt? 

➢ die vrijwilliger dan zorgt dat de hulpvraag wordt opgepakt door een 

andere vrijwilliger?  

➢ u elke werkdag 06-47444565 kunt bellen tussen 10 en 12 uur? 

➢ een kleine 100 leden aangeboden hebben om iets voor een lid te 

betekenen? 

➢ de hulpvraag heel divers kan zijn? Van een boodschap doen tot vervoer 

naar het ziekenhuis, van een fietstochtje tot het instellen van de 

computer, telefoon of televisie? 

➢ u elke dinsdagmorgen welkom bent bij de koffieochtend in het 

Dorpshuis van Loppersum? 

                  

➢ er elke donderdagmiddag een Open Inloop is in de bibliotheek? 

➢ u daar spelletjes kunt spelen, een praatje kunt maken en natuurlijk thee 

of koffie kunt drinken? 

➢ in een telefooncirkel elke morgen een vaste ronde leden elkaar belt? 

➢ enkele keren per jaar een aantal leden bijeenkomt om lekker met elkaar 

te eten? 



➢ u ook, na opgave, voor een klein bedrag van een warme maaltijd  kunt 

genieten in Wiemersheerd? 

➢ computerhulp wordt gegeven in de bibliotheek?   

          
➢ samen met Wiemersheerd een elektrische duofiets wordt aangeschaft? 

➢ Zorgcoöperatie Loppersum zich sterk maakt voor levensloopbestendige 

woningen en het kunnen blijven wonen in Loppersum? 

➢ het Platform Levensvragen, waarin ZcL samenwerkt met huisarts Van 

Lune en PKN Maarland en Vredekerk, in oktober drie avonden verzorgt 

over het thema ‘Veerkracht’? 

➢ we het initiatief van TALO voor Oldstars tafeltennis ondersteunen? 

➢ we samen met Dorpsbelangen bezig zijn met het realiseren van een 

beweegtuin? 

➢ we bezig zijn met het project buurtcontactpersonen? 

➢ we u attent maken op sportieve evenementen? 

➢ DeelSlee over een aantal elektrische deelauto’s beschikt, zodat u in deze 
dure tijden heel voordelig en schoon kunt rijden, zelfs in uw vakantie of 
voor een weekendje weg? 

➢ Zorgcoöperatie Loppersum haar leden regelmatig via een nieuwsbrief 
informeert? 

➢ de leden bij ons het laatste woord hebben? 

Dit is een mooie opsomming van wat ZcL allemaal doet. Maar natuurlijk is ons 

aanbod groter. We nodigen u uit om eens een kijkje te nemen op onze 

website. Voor vragen kunt u natuurlijk bellen of mailen. 
  
Nieuwsgierig? Enthousiast? Wilt u lid worden (mocht u dat nog niet zijn!)? 

Wij zijn blij met onze leden maar er kunnen nog velen bij!! 
 

Secretariaat:  
info@zorgcooploppersum.nl 
www.zorgcooploppersum.nl 

Hulplijn: 06 47 444 565 
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