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NIEUWSBRIEF 
                                                                April 2018 
 
Bericht van de voorzitter!  
De seniorenverenigingen in het Westerkwartier werken samen in het Sociaal Platform Westerkwartier 
(SPWK). Binnen de SPWK werken we samen met de PCOB-KBO en de ouderen van de FNV om de 
politieke partijen in het Westerkwartier ervan te doordringen dat de belangen van de senioren in onze 
maatschappij stevige aandacht nodig hebben. Daarom krijgen alle partijen ons lijstje met wensen en 
nodigen we hen uit voor een gesprek. Die gesprekken zullen natuurlijk uw wensen en noden (wonen, 
hulp, financiën,  sociaal, medisch e.a.) als onderwerp hebben. Dit zal uiteraard voor de verkiezingen 
voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier in november 2018 plaatsvinden. 
Momenteel werkt er al enige tijd een groep van raadsleden uit de huidige vier gemeenten aan de 
voorbereidingen om voor de nieuwe gemeente tot goede uitvoering van de regelingen te komen. 
De geldende  regelingen kunnen echter door een gemeente niet worden afgeschaft of veranderd. 
 
Op dinsdagmiddag 24 april komt Joke Giethoorn, opbouwwerker bij Stichting Welzijn gemeente 
Zuidhorn, ons bijpraten over de basisondersteuning aan de inwoners binnen de huidige vier gemeenten. 
Ze zal wat extra vertellen over het Steunpunt Welzijn in Zuidhorn, dat u kan helpen bij diverse kleinere of 
grotere problemen. Ook in andere plaatsen zijn steunpunten gevormd voor hulpvragen. De medewerkers 
van de welzijnsinstellingen staan in direct contact met medewerkers van de huidige WMO loketten. Hoe 
ziet de toekomst er uit vanaf 1 januari 2019… Blijft het prettig wonen en leven in het Westerkwartier…. 
 
Aafke Steenhuis (70) is op 24 april onze speciale gast. Ze is journaliste, schrijfster en kunstenares. 
Ze kwam in Zuidhorn te wonen toen de eerste woningbouw  (1954) aan de Van der Hallstraat en 
Admiraal de Ruyterstraat klaar kwam voor het personeel van o.a. de PTT aan de Brilweg en voor 
personeel van de melkfabriek Leijmpf in Briltil. Vanaf haar negende schrijft Aafke dagelijks in een schrift 
wat ze die dag heeft gedaan. En dat zullen nu heel veel schriftjes zijn geworden. Ze begon ook al jong te 
tekenen. Aafke schrijft over dagelijkse dingen, de natuur, fietstochten  en over haar vele ontmoetingen 
op de reizen die ze in de provincie, in Nederland en als journaliste over de hele wereld maakte. Titels 
van haar boeken zijn o.a.: “Het lied van de Eems”, “Verhalen van het Groninger Ommeland’, “Winter in 
Waterland”, “Weerzien met Chili”, “De magie van het IJ” en “Wie ben je? Dagboeken en zelfportretten.” 
Aafke zal vermoedelijk ook wat extra boeken meenemen voor kooplustige leden. Deze middag zullen er 
wellicht ook wat oud klasgenoten aanwezig zijn. En liefhebbers van haar eerder verschenen boeken. 
 
Het reisje naar het Verzoamelhuus Aeldakerke, Smidhornerweg 18 in Niekerk kon helaas niet doorgaan. 
Er is met Lucie Pakes afgesproken, dat het nu op donderdag  middag 3 mei vanaf 14.00 uur zal 
plaatsvinden. (13.30 uur verzamelen bij Gasthorn) Graag opnieuw aanmelden! Voor entree, vervoer  en 
koffie met iets lekkers wordt 5 euro p.p. gevraagd. Riek Leegte (502880)  ( riekleegte@hotmail.com .) 
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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 

Op dinsdag 29 mei, vanaf 12.45, uur gaan we op reis met de bus van Paulusma  naar Greetsiel! Maar er 
moeten minimaal 40 leden zich melden voor de trip. (Nog een paar liefhebbers gevraagd) In overleg ziet 
het programma er nu als volgt uit: eerst in vijf kwartier naar een restaurant aan de haven van Emden om 
daar van het uitzicht en van thee/koffie met gebak te genieten en daarna met een mooie rit door Ost 
Friesland naar Greetsiel. We kunnen dan al het fraais in het schilderachtige vissersplaatsje aan de 
Waddenkust  bezoeken. Bij mooi weer kan men op een terrasje gaan zitten. We sluiten de middag af 
met een drie gangen menu in Detern.  De kosten zijn € 37,50 en eventueel voor een niet lid: € 42,50. 
Om 20.30 uur zijn we terug bij de Gasthorn. De terugreis is eveneens vijf kwartier. Aanmelden  zo 
spoedig mogelijk bij Froukje. ( zie boven ) Eventuele rollators of een wandelstok kunnen mee.  
 
Op donderdagmiddag 14 juni kunt u vanaf 14.00 mee naar het zonnige terras van Het haventje van 
Leek. De medewerkers van De Zijlen verzorgen dan thee/koffie met gebak en daarna lopen we rustig 
naar het museum van Nienoord voor de expositie van “koetsen en kabouters!”, met het werk van Rien 
Poortvliet. Voor de hele middag wordt 10 euro gevraagd incl. vervoer, terrasgenot, en entree museum. 
Contactpersoon: Anke Douma (503378) of doumablaauw@home.nl en/ of Riek Leegte ( zie hierboven) 
 
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 in het verpleeg- 
of ziekenhuis. Mocht u nog heel veel felicitatiekaarten of kaarten voor zieken hebben dan willen we die 
graag ontvangen, opdat de lief en leedpot  vooral voor postzegels en bloemen kan worden ingezet. 
 
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 

 Er weer ruim 40 leden hebben genoten van de presentatie over het telen van nieuwe 
aardappelrassen van Berend Jan Dobma. Dat er veel aardappelkennis onder de leden bleek; 

 de bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier steeds op de VIERDE dinsdag van 
de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn worden gehouden. Dus noteer: 
dinsdagmiddag :24-4; 25-9;en vanwege de herfstvakantie 30-10, 27-11 en 18-12-2018; 

 het reisje is op 29 mei 2018! Uitjes vóór de vakantie op 3-05 en 14-06 en Aqua Zoo13-09!; 

 Anja Fennema (500182) kan u vóór 28—4 helpen bij het invullen van uw belastingformulieren; 

 het Steunpunt Welzijn in de gemeente Zuidhorn in PAND10A in de Nieuwstraat in Zuidhorn 
iedere dag van 9.00 - 12.00 uur bemenst wordt door deskundige vrijwilligers.; 

 in het Verzoamelhuus o.a.winkeltjes zijn ingericht in de stijl van de jaren ’40-’45. Ook de overige 
aankleding van de expositie is in de stijl van het verzet en de oorlogsjaren ‘40—’45. De expositie 
is vanaf 7 april iedere zaterdag en zondag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

 Alle plastic doppen van o.a. melk en sappakken en deksels van o.a.wasmiddelen waarde hebben 

 Dat de activiteitencommissie wil weten wie er mee willen doen aan een rijvaardigheidstest  voor 
senioren en dat er nu meerdere meldingen binnen zijn gekomen van de SVWK en acht 
meldingen van de PCOB.  We zullen nu gaan uitzoeken wanneer dit kan worden gegeven. 

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