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NIEUWSBRIEF 
September 2018 

 
Bericht van de voorzitter! Na een mooie ( te?) warme zomer mogen en willen we weer naar De 
Gasthorn. Aan het programma voor de rest van het jaar wordt al volop gewerkt. Het is nagenoeg klaar! 
Als altijd is het zeer de moeite waard. En nog altijd geldt, dat er ook bijeenkomsten in Marum kunnen 
worden georganiseerd als er voldoende leden zijn. Een nieuw gegeven is dit jaar dat de Algemene 
Verordening Persoonsgegevens haar intrede heeft gedaan. U kunt die op de website vinden. Die 
verordening betekent voor u dat u de vereniging moet toestaan de noodzakelijke gegevens op te slaan. 
De vereniging op haar beurt stelt uw gegevens niet zonder uw instemming aan derden ter beschikking. 
U treft een verklaring aan bij de Nieuwsbrief. U krijgt een in te vullen verklaring van ons waarmee u te 
kennen geeft dat de club alle noodzakelijke handelingen in het kader van de verenigingsactiviteiten b.v. 
het maken en publiceren van foto’s mag verrichten. Met name wat de foto’s betreft kunt u echter van 
tevoren mededelen dat u dat niet wilt. 
 
De activiteitencommissie is weer op volle sterkte na de vakantieperiode! Lees direct en meldt u snel aan 
voor onze soms leerzame maar ook vaak recreatieve activiteiten. Start: 13-9-2018! 
 
Op donderdag 13-9 is er het uitje naar AQUA ZOO bij Leeuwarden, zoals eerder in mei reeds gemeld. 
De kosten kunnen worden beperkt doordat ‘s lands grootste grutter “bingokaarten” heeft verstrekt die 
korting bieden tot 50%. Eerder spraken we over een prijs van ongeveer € 20,= (inclusief vervoer maar 
exclusief consumpties). Prijzen: koffie/ thee (2x) en appelgebak € 6,=/ broodje kroket € 2,=/ soep € 3,=. 
Vertrek 11.00 uur, maar is nog in overleg. Aqua Zoo sluit om 17.00 uur. Reistijd: 45 minuten. Graag 
z.s.m. melden omdat we via internet de kortingen moeten regelen. Bij Anke (503 378) of Froukje (504 
183). 
 
Op dinsdag- (18-9) óf donderdagmiddag (20-9) wordt er een gezellige middag voor ouderen door de 
RegioBank adviseurs uit het Westerkwartier en Outdoor Tolbert georganiseerd in de HJC Manege te 
Tolbert! Paarden en springruiters van grote klasse doen mee en u kunt er gratis naar toe (incl vervoer, 
koffie/ thee, lekkers en een drankje! In de bijlage staat uitgebreide informatie en de wijze van 
aanmelden! 
 
Op dinsdagmiddag 25-9-2018 hebben we onze eerste gezellige middag! Tineke Holterman uit 
Zuidwolde komt met recepten en met zelfgemaakt lekkers (door u te proeven!) vertellen over 
Zuidvruchten en noten! De voorzitter komt met nieuws vanuit de FASV en het bestuur. Vanaf 13.30 uur 
bent u weer welkom in de Gasthorn in Zuidhorn. De middagprijs is € 3,=. 
 
Opfriscursus Verkeer wordt georganiseerd door Stichting Bevordering Verkeerseducatie (voor de drie 
noordelijke provincies) en Senioren Vereniging Westerkwartier en PCOB afdeling Zuidhorn.  
Vóór 1 oktober 2018 melden! Uitvoering cursus in de Gasthorn op 11-10-2018 van 14.00-16.30 uur. 

 
U heeft al jaren uw rijbewijs en een hoop rijervaring. Het rijden verloopt voor u zo automatisch, dat u 
wellicht niet meer opmerkt dat het verkeer iedere dag een klein beetje verandert.  

http://www.svwesterkwartier.com/


Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
 
 
 
 
 
De Haan Financiële Planning   Lukkien & Schultinga (zelfstandig adviseur RegioBank) 

0594 - 200 100     0594 - 500 990 
 
www.dhfplanning.nl    www.lukkienschultinga.nl 

Meestal zijn dit eenvoudige, maar soms ook belangrijke complexe veranderingen. Wat als de jongeren 
die nu hun rijbewijs halen hele andere dingen leren dan u destijds geleerd heeft? Zou u daarvan niet 
graag op de hoogte zijn? Daarmee kunt u niet alleen zelf veilig en zelfverzekerd aan het verkeer 
deelnemen, maar kunt u ook gelijk het goede voorbeeld geven aan deze nieuwe jongere 
rijbewijsbezitters. Na deze nuttige en belangrijke bijscholing bent u weer helemaal up-to-date! Er kunnen 
tien leden van de SVWK meedoen want vol is vol! Twintig leden PCOB zijn reeds genoteerd! Dankzij 
financiële bijdrage van de provincie en de organisaties is deelname gratis. Kosten consumpties € 3,=  
 
Op dinsdagmiddag 24 april was de presentatie van Joke Giethoorn. Helaas kon ze de aanwezigen toen 
niet vertellen of de bekende welzijnswerkers na de herindeling in het Westerkwartier konden blijven. Tot 
grote teleurstelling van alle ouderenorganisaties in het Westerkwartier lijkt de klus te moeten worden 
uitgevoerd door een Drentse organisatie “Tinten”. Een welzijnsorganisatie uit onze regio is naar de 
rechter gestapt omdat men de procedure niet correct vond (de uitspraak is er nog niet) en via brieven en 
een artikel in de pers is de ongerustheid van de ouderenorganisaties naar buiten gebracht. 
 
Op dinsdag 29 mei gingen we op pad met 44 leden en enkele gasten met de bus van Paulusma naar 
Ost Friesland. Onderweg waren al leden in Marum, Zuidhorn en Aduard opgestapt. We reisden op een 
hete zomerdag naar ”Der Goldener Adler” aan de haven van Emden. De twee kopjeskoffie met 
Pflaumenkuchen (pruimetaart) en ongezoete slagroom (eventueel met suiker uit het suikerzakje) kwam 
vlot en was uitstekend. Maar het was meteen ook duidelijk dat de route zwaar werd gehinderd door 
allerlei wegwerkzaamheden. Het bezoek aan het schilderachtige Greetsiel dreigde daardoor erg kort te 
worden. De uitstekende chauffeur waarschuwde het restaurant in Detern en zo konden we toch nog een 
half uur langer in het vissersplaatsje blijven. Maar het bleef een te krappe tijd om uitgebreid rond te 
kijken. Tijdens het, in alle rust, dineren van het heerlijke slotdiner begon het steeds harder te onweren. 
De bui achtervolgde ons en bij Aduard haalde de regen en onweer ons in. In Zuidhorn en Marum was 
het bar en boos en kwamen leden, die slechts in zomertenue gestoken waren, behoorlijk nat thuis. 
 
Op een wat regenachtige(!) donderdagmiddag 14 juni zijn 16 leden naar het restaurant bij het haventje 
van Leek geweest. Daarna is het museum van Nienoord bezocht met de leuke expositie van “koetsen en 
kabouters!”, met werk van Rien Poortvliet. Daarna is ook nog een bezoek aan de schelpengrot en het 
rijtuigmuseum gebracht! Alles onder leiding van een deskundige vrijwilliger van het museum. 
 
Lief en Leed. Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is, of 
door andere omstandigheden de bijeenkomsten niet kan bezoeken of is opgenomen. 
 
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 
 

 in februari 2019 ons eerste bestuurslid Djuke Zwier gaat aftreden en we versterking zoeken en de 
bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier meestal op de vierde dinsdag van de 
maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn worden gehouden. Dus noteer: dinsdagmiddag 
25-9, vanwege de herfstvakantie 30-10 en 27-11 en (kerstmiddag en kerstdiner) 18-12; 

 u de verzameling van onze leden Jaap en Maaike de Jong uit Marum (o.a. over de Holland 
Amerika lijn) nog op donderdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.30-17.00 uur kunt bezoeken  

 er op 30-10 voorlichting over valpreventie is en dat de notaris langskomt om u belangrijke 
informatie te bieden! We sluiten af met een vrolijke tombola. 

 
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten en/ of bij onze activiteiten! 

http://www.svwesterkwartier.com/

