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                                                   NIEUWSBRIEF 
                                                              maart 2020 
 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK)       
De omroep EO heeft laten weten dat men een TV- programma wil produceren over het onderwerp 
Senioren met ongebruikte woonruimte en jongeren die geen (betaalbare) woonruimte kunnen 
vinden. Het mes snijdt aan twee kanten. De senioren, al dan niet alleenstaand, verhuren 
woonruimte aan de jongeren en eenzaamheid onder ouderen kan worden bestreden. De vraag is 
dan natuurlijk: Wie van jullie ziet dat zitten en wil dan uiteindelijk ook op het toneel verschijnen. Het 
genoemde vraagstuk vormt in ons land ongetwijfeld een behoorlijk groot probleem. Vragen die bij 
mij opdoemen zijn o.a. wat doet de ontvangen huur met mijn belasting- aangifte; zijn er gevolgen 
voor een eventuele ondersteuning van een overheid; hoe staat het met de veiligheid; moet u de 
verhuurder om toestemming vragen; wat als de beide partijen na afloop van tijd niet meer door één 
deur kunnen. Één raad: Denk goed na en laat uw enthousiasme er niet met u vandoor gaan. 
Misschien blijkt het allemaal doublé te zijn en geen goud. 
 
Coronavirus: op dit moment is er nog geen verbod op bijeenkomsten met minder dan 100 
personen, mocht dat in de toekomst veranderen, dat geldt dat uiteraard ook voor onze middagen. 
Indien u twijfelt of de middag op 24 maart doorgaat en u geen mail heeft, bel  dan een bestuurslid!!  
Uiteraard hoopt het bestuur dat het virus niet meer slachtoffers zal maken! 
 
Op dinsdagmiddag 24 maart staat het grootste deel van de middag in het teken van onze tuinen. 
Stichting Erven & Tuinen Westerkwartier zal de komende drie jaar in onze regio  meerdere keren 
voorlichting geven over het inrichten van de tuinen met streekeigen beplanting en het natuur- 
vriendelijk onderhouden van de tuin om zo een paradijsje te maken voor tuinvogels, vlinders, bijen 
en allerlei insecten. Gemeente en provincie stimuleren en waarderen dit, omdat het dient om onze 
leefomgeving te verbeteren. Tevens bieden ze veel informatie over het planten en snoeien van 
fruitbomen. Op meerdere plaatsen in onze gemeente zijn er al workshops gehouden, maar 
Stieneke van der Wal en Marijke Akerboom komen ons vooral iets vertellen hoe we onze tuinen 
milieuvriendelijker kunnen maken. En de biodiversiteit kunnen vergroten. In juni gaan we een 
uitstapje maken naar fruitkwekerij  “De Baggelhof” in Terheyl. Annaliisa zal het coördineren. 
Maar vooraf  komt Hans Koenders (lid)  uit Marum ons vertellen over het initiatief dat in Marum is 
ontstaan, in nauwe samenwerking met de landelijke Stichting “Knarrenhof”, om op de plek van de 
voormalige basisschool “De Bron” in Marum een woonvorm voor ouderen te maken. Een vorm die 
ook op andere plekken in de gemeente wellicht gewenst is en waar grote behoefte aan passende 
ouderenhuisvesting is. Zowel in de vorm van koop- als huurwoningen. Een presentatie van de 
initiatiefgroep in Marum zorgde voor een overvolle zaal van geïnteresseerden. 
 
Terugblik: De algemene ledenvergadering verliep soepel en er waren veertig leden aanwezig. Het 
verslag van die middag krijgt u volgend jaar in februari. Belangrijke punten zijn dat het jaar in alle 
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 
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opzichten voor de vereniging goed verlopen is en het ledental constant blijft. Rond de 100 leden. 
De jaarrekening en begroting werden goedgekeurd en er is ,vanuit de vergadering, verzocht om 
ons eerste lustrum feestelijk te gaan vieren en daar dus iets voor te gaan sparen. De contributie 
blijft gelijk en we hopen dat er komend jaar liefhebbers zich zullen melden voor een functie in het 
bestuur. Anders dienen we onze statuten te moeten laten herzien door de notaris en dat brengt 
uiteraard de nodige kosten mee. De maximale zittingsduur voor het bestuur  is nu zes jaar. 
Na de pauze kwam twee dames van de gemeente Westerkwartier vragen beantwoorden over de 
WMO. Over het algemeen is men tevreden over de uitvoering van de WMO, maar betreurt het feit 
dat men in een groot deel van de gemeente nu te maken heeft gekregen met het verlagen van het 
aantal kilometers met de deeltaxi. Waardoor spontane bezoekjes aan familie leden nu niet meer 
mogelijk zijn. Voor het gebruik maken van Valys dient men zich dan twee dagen van tevoren te 
melden en voor de deeltaxi geldt minimaal een uur. De inzet vanuit de welzijnsstichting Tinten en 
in het Westerkwartier “de Schans “geheten, is volgens de meeste aanwezigen matig of onbekend. 
 
Op 28 februari gingen 20 leden naar het Speelgoedmuseum in Roden en nadien werd er koffie 
met gebak genoten in “Onder de linden”. Buiten was het hondeweer en binnen beregezellig!  
Vooruitblik: 
Op dinsdag 26 mei kunt u mee op een gevarieerde dagreis naar Emsland in Duitsland! We 
vertrekken om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Gasthorn en zijn ‘savonds om 20.00 uur 
terug. We starten in Duitsland  met koffie en gebak en gaan dan door naar het mooie jachtslot 
“Clemenswerth”. Het staat op de monumentenlijst van Duitsland en iedereen die er geweest is, 
onthoudt dit prachtige kleine slot uit de rococo tijd en het park dat er om heen ligt. We starten er 
met een rondleiding door het slot en de paviljoens die er om heen liggen. U dient zelf iets voor de 
lunch mee te nemen of in het restaurant iets te gebruiken. Dan is er een busrit door het mooie 
Emsland en tot slot een driegangen diner met drankje. Kosten:50 euro voor leden, anders 55 euro. 
Ledenwerving: tip anderen senioren over onze website:www.svwesterkwartier.com 
Contributie 2020: Dit jaar is het voor een heel jaar 25 euro en voor de partner 20 euro.  
Lief en leed. Lodewijk Hoogstra (503999) is onze contactpersoon vanuit het bestuur. 
 
Weetjes/Wist u dat….. 

 U de volgende data in uw agenda kunt noteren: 24-03; 21-04(derde dinsdag i.v.m. mei 
vakantie);26 mei (reisje); 22-09;27-10;24-11 en 22-12(kerstmiddag en etentje) 

 We reeds 40 aanmeldingen hebben voor de mei reis en de aanbiedingsprijs geldt bij 45. 

 Fia heeft een leuk uitje georganiseerd op donderdag 23 april naar de Orchideeënhoeve in 
Haren. Het is zowel binnen als buiten. Het uitje kost 10 euro, incl entree, reis en koffie 

 Uitjes zoals, naar het Forum op 2 april gaan voorlopig niet door.(Corona); 

 Jan Oomkes, namens de Voedselbank WK en Appie Wijma (voedseltuin en minima 
camping Opende) ons veel informatie zullen verstrekken op dinsdag 21-04 a.s.; 

 Verkeerswijzer Groningen en sociaal werk “de Schans gratis  ” fietsclinics  organiseren op: 
woensdagmorgen 25-03 in het sportcentrum Leek; maandag middag 11 mei in het 
dorpshuis van Ezinge; woensdagmorgen 13 mei in sportcentrum Eekeburen in Oldekerk en 
donderdagmiddag 14 mei in het Marheem in Marum. Eigen fiets of e-bike meenemen. Voor 
vragen kunt u Tekla Scholtens bellen:06-19608690 

 


