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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                         september 2020 
 
Beste SVWK’ ers, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
 
Het bestuur is blij een plaats gevonden te hebben waar we op dinsdag 29-09-2020 bijeen kunnen 
komen. De Gasthorn biedt helaas te weinig ruimte in deze coronatijd. Uitkomst biedt het Cultureel 
Centrum in Zuidhorn ( Jellemaweg 3). Natuurlijk moeten we ons aan de “coronavoorschriften en –
regels” houden. Met uw hulp en extra attentie van de aanwezige bestuursleden zal dat wel lukken. 
Na de lange ( en deels bange?) zomertijd kan er weer tijd voor gezelligheid zijn. Voorzichtig 
uiteraard. Maar niettemin verheugend. Als alles verder volgens verwachtingen loopt, dan zullen de 
volgende bijeenkomsten op onze normale vierde dinsdag van de maand plaatsvinden. Lees deze 
ledenbrief aandachtig en let op de eventuele nadere aanwijzingen van de activiteitencommissie. 
Mocht u het nog niet gemerkt hebben: Ik zie u graag op dinsdag 29 september a.s.! 
 
Terugblik 
In maart en mei heeft u van ons nog een Nieuwsbrief gehad. Normaliter krijgt u acht ledenbrieven 
per jaar en is er een pauze in de maanden juni, juli en augustus. De ledenbrieven van maart en 
mei zijn niet bij praktijkcentra, bibliotheek, buurtcentra  etc. bezorgd maar slechts bij onze leden.  
 
Het bestuur en activiteitencommissie hielden vooral contact met behulp van de computer en er is 
nog een enkele keer vergaderd. Weliswaar toen het mocht en zeker met een onderlinge afstand 
van anderhalve meter. Daarnaast was er contact met koster Margriet Matter van de Gasthorn en 
begrepen we al snel,  dat daar bijeen komen onmogelijk was, doordat er slechts voor 18 personen 
ruimte zou zijn in de grote zaal. Ook bij horecaondernemers is gepolst, maar uit financiële 
overwegingen besloot het bestuur daar van af te zien. Daarop is overlegd met het Cultureel 
Centrum van Zuidhorn en dat pakte gunstig uit. Bovendien kunnen we daar, net als in de 
Gasthorn, weer onze eigen “baksels”’ presenteren en is de locatie centraal gelegen in Zuidhorn.  
We beschouwen het echter wel als een experiment, om te kijken of we met elkaar in staat zijn om 
de coronaregels goed in acht te nemen.  
 
Corona afspraken SVWK voor 29-09-2020 
 Ieder lid, die naar de bijeenkomst gaat en geen klachten heeft, dient zich vóór vrijdag 25 
september a.s. te melden bij Riek Leegte( 0594)502880 of bij Anke Douma (0594)503378. Of 
fmboersma@hetnet.nl  Bij “verkoudheids”klachten niet komen! Maar wel afmelden. 
 
Bij binnenkomst zal Lodewijk de presentielijst met uw naam en telefoonnummer of mailadres 
afkruisen en als u zich vergeten hebt te melden, zal hij uw gegevens alsnog noteren. We 
verzoeken u gepast te betalen en gaan uit van vier euro per persoon.(misschien incl een dran  In 
de foyer van het Cultureel Centrum (CCZ)  verzoeken we uw jassen in de garderobe te brengen 
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en direct te gaan zitten aan een van de tafels. ( graag zo min mogelijk blijven staan praten of heen 
en weer lopen).  
We adviseren u ook een vest of trui mee te nemen zodat we eventueel nog extra ventilatie via de 
patio krijgen door een schuifdeur te openen. 
Het toilet is direct naast de zaal en i.t.t. bijeenkomsten eerder, verzoeken we u niet te wachten tot 
de pauzes als u er gebruik van wilt maken. Geen opstoppingen voor de in totaal vijf toiletten!  
 
Mocht het zo zijn dat alles voorspoedig verloopt, dan willen we op dinsdag 27-10-2020 een 
volgende bijeenkomst houden! De activiteitencommissie en het bestuur hebben veel verzoeken 
gehad om weer iets te organiseren en alhoewel we het zelf best spannend vinden, hopen we weer 
wat gezelligheid te kunnen brengen. Uitjes in de omgeving organiseren we voorlopig nog niet. 
 
Wat staat er op het programma van 29 september?  Mededelingen van het bestuur 
en…Chocolade! Een eigen programma met verrassingen, door Fia, Froukje en Taeke, met o.a. 
filmpjes en lekkers. Daarnaast zullen we, op veler verzoek, ook de film over de jaren ’50 nog eens 
vertonen. 
We bouwen een paar kortere pauzes in zodat u( aan tafel) ook de gelegenheid heeft om weer bij 
te praten.  
 
Lief en leed: 
Lodewijk Hoogstra (contactpersoon (0594)503999) heeft in de afgelopen maanden helaas 
meerdere zieke leden bezocht in o.a. het Zonnehuis en we moeten u ook melden dat Henk 
Moorlag, een heel trouw lid op onze bijeenkomsten, na een ziekbed is overleden. 
Enkele leden liggen nu in het ziekenhuis en Zonnehuis en we verzoeken u om een bericht over 
ernstige ziekte of operatie van een lid van de SVWK door te geven aan Lodewijk. We kunnen dan 
zorgen voor een kaart, een bezoekje of een bloemetje.. 
 
Weetjes/Wist u dat……. 

 een telefoontje of kaartje, mail of brief  in deze periode van corona welkom is; 

 dagelijks op de tv veel mogelijkheden zijn om even in beweging te komen; 

 u slechts zes volwassenen op bezoek mag krijgen en die ook op 1 ½ meter moeten blijven; 

 Café- restaurant “de Kruisweg Marum” vanaf 1 januari 2021 wordt gesloten; 

 dat ieder van ons daar vast wel eens heeft genoten van een maaltijd of bitterballen; 

 de gemeente Westerkwartier de hoogste gemiddelde WOZ waardes heeft binnen de 
provincie; 

 dat de ouderenpartij 50+ een lijsttrekker kiest; 

 de  heer Nagel (voorzitter) mw Lianne de Haan heeft voorgedragen; 

 vele ex ANBO (mn bestuurs)  leden met treurnis terugkijken op de periode dat deze dame de 
directie voerde van een van oorsprong democratische ouderenpartij.  

 de SVWK opgericht  is vanwege onvrede over de wijze van ondemocratisch besturen; 

 en het afpakken van de gespaarde financiële middelen van de afdelingen 

 en het daarbij opheffen van plaatselijke afdelingen, die diverse activiteiten organiseerden. 
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