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Bericht van de voorzitter!  
Ik ben zeer verguld met de heer Wytze de Boer, die bereid is gevonden het bestuur te komen 
versterken. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij, als u daar op de jaarvergadering in februari 2019 mee 
akkoord gaat, het secretariaat gaan verzorgen. De volgende week is er één dag die er uitspringt. Dat is 
woensdag 21 november a.s. We mogen( en behoren naar mijn opvatting) te gaan stemmen voor de raad 
van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Wij als ervaren inwoners van de nieuwe gemeente laten ons 
uiteraard niet misleiden door een smoes als “ze doen toch wat ze “zelf willen” Wij beseffen dat we 
daarmee ons eigen denkwerk te kort doen. Bovendien kunnen we ons, zo nodig, bij voorbeeld goed 
voorbereiden met behulp van de bij iedereen in de bus gevallen verkiezingskrant. Om gewicht in de 
schaal te kunnen blijven leggen bij het behartigen van de belangen van de senioren in het 
Westerkwartier is het belangrijk dat we voldoende leden hebben.  
Daarom heeft het bestuur besloten dat de leden, die vanaf november 2018 of in 2019 een lid 
aanbrengen 5 euro korting op de jaarlijkse contributie krijgen. Leden werven leden! Niet gek toch? 
 
Op dinsdag 27-11 vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur praten we over “de lagere school”, toen bijna 
alles nog heel anders was. De middag is door de activiteitencommissie voorbereid naar aanleiding van 
het boek “de lagere SCHOOL” van Wim Daniëls. Het gaat over de totaal andere school van vroeger,  zo 
verschillend van de basisschool van nu. Alhoewel er ook binnen de Seniorenvereniging nog een 
behoorlijk verschil in de beleving van die schoolperiode zal zijn, hebben we gekozen voor de 50ér jaren. 
We hopen, dat ieder lid thuis wil kijken of er iets is, gemaakt of gekregen op de lagere school  wat hij of 
zij mee wil nemen naar de gezellige middag.  Wij komen met beelden en ook wat materiaal uit die 
periode. Winnie van Hasselt neemt oude schoolplaten mee en zal iets vertellen over haar favoriete 
schoolplaat “Karel de Vijfde” en Annaliisa Riipiinen vertelt over haar schoolperiode in Finland. Leden van 
de SVWK, die vroeger voor de klas hebben gestaan als bijvoorbeeld onderwijzer, onderwijzeres of als juf 
van de creativiteit kunnen ons misschien nog aanvullen. 
We hopen, dat dit een middag wordt van vooral leuke herinneringen en wellicht kan er ook nog 
gezongen worden. Bovendien is de Sint weer in het land en ook dat maakt de middag wellicht anders. 
 
De vierde dinsdagmiddag in oktober over o.a. valpreventie door Jur Bron, van het Health Centre leverde 
een zeer aandachtig luisterend publiek op. Van de 43 aanwezigen waren enkele leden al op valpreventie 
geweest. Dit seizoen worden er op diverse plaatsen in het Westerkwartier weer cursussen aangeboden. 
Een aanrader om  dan de korte test over vallen uit te voeren en misschien een cursus te volgen.

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 

Na de presentatie over valpreventie volgde Esther Rijkens, kandidaat notaris in Zuidhorn. Met 
voorlichting over zaken die van belang zijn, om bij leven, goed te regelen. Ook hier kwamen soms 
verrassende zaken aan het licht en de aanwezigen kregen tot slot van mw.  Rijkens het aanbod voor een 
gratis consult om naar de privé situatie te kijken. Uiteraard na het maken van een afspraak en met 
vermelding dat men SVWK lid is. 
We hielden tot slot, vanwege de beperkte tijd, een hele snelle tombola. Dit keer ten bate van wat extra 
middelen voor de activiteitenkas. Dat is gelukt,149 euro was de opbrengst! Net als bij de eerder 
gehouden tombola’s van de SVWK ging ieder met een prijsje naar huis. Toch constateerde de 
activiteitencommissie, dat we in het vervolg aan het lid de keuze zullen overlaten welke prijs ze willen 
afstaan aan iemand die nog niets heeft. Maar wat hadden de leden weer leuke prijzen meegenomen 
voor de tombola! 
De activiteitencommissie is weer op volle sterkte en Annaliisa Riipinen zal kijken of het uitje naar 
de film weer wat meer liefhebbers kan trekken. Ook willen we kijken of het vertonen van een film 
in huiselijke setting leden zal trekken. 
Afgelopen herfst deden 30 leden van de PCOB en de SVWK mee aan de opfriscursus Verkeer, 
georganiseerd door Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Landelijk meldt Veilig Verkeer Nederland 
dat er een schromelijk tekort aan verkeerskennis is. Bij een door hen gehouden verkeersquiz onder 
700.000 verkeersdeelnemers bleken er erg veel fouten te worden gemaakt. Daarom organiseren SVWK 
en PCOB een tweede voorlichtingsmiddag voor de chauffeurs onder u. Bij de PCOB hebben zich nu 
reeds een tiental leden gemeld voor een eventueel te houden cursus in februari/maart. De Stichting 
Bevordering Verkeerseducatie en ouderen organisaties zullen voor 2019 subsidie bij de provincie en 
gemeente aanvragen zodat het kosteloos is voor de deelnemers. Maar wilt u zich dan zo spoedig 
mogelijk melden bij Froukje Boersma! 
 
Lief en Leed.  Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is. 
Helaas is mw. Landstra, een trouw bezoekster van  onze bijeenkomsten en tripjes onlangs, na een kort 
ziekbed,  overleden. Er is een passende reactie naar haar kinderen gegaan.  
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 
 

 Anke niet van iedereen het formulier heeft ontvangen waarin u aangeeft waar uw interesse ligt 

 eventuele problemen met de verspreiding van de Nieuwsbrief aan Gerrit Snip moet worden 
gemeld. Eveneens bij hem melden als u gaat verhuizen of een ander mailadres gebruikt 

 vanaf 1 januari 2019 het Westerkwartier wordt uitgebreid met de dorpen Ezinge, Feerwerd en 
Garnwerd! Sinds de middeleeuwen hoort het onderkwartier Middag Humsterland bij het 
Westerkwartier. Na een periode van 28 jaar bevat het Westerkwartier weer Middag Humsterland  

 er een verzamelbundel met teksten van Ede Staal te koop is bij de boekhandel “tied vlugt 
veurbie.” Simon Reker heeft de Groningse teksten vertaald en het boek kost 24,50 euro. 

 er op 18-12 een heus accordeonorkest onze gezellige kerstmiddag van de SVWK verzorgt 

 de bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier meestal op vierde dinsdag van de 
maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn worden gehouden. Dus noteer: kerstmiddag 
vanaf 15.00 uur en kerstdiner op 18-12-2018 vanaf 18.00 uur. 

 we op vrijdag 30-11 een uitje naar de creatieve beurs in de Martinihal organiseren. Vertrek 10.00 
uur! De toegangskosten zijn met 50% korting vanwege de Bingo kaarten van Albert Heijn. Vooraf 
betalen, aangezien de kaarten vooraf besteld en betaald moeten worden. Aanmelden bij Froukje 
Boersma : info zie bovenaan. 

 

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

http://www.svwesterkwartier.com/

