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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                 september 2019 

 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
Ondertussen blijft  ook op landelijk niveau het wel en wee het ervaren deel van de 

Nederlandse bevolking  serieus genomen worden. Het samengaan van de NVOG ( incl. 

onze FASv ) en de KNVG wordt steeds concreter. Massa maakt macht!  

En dan nu ……….. de gemeente Westerkwartier. Uit de grond gestampt om ons veel en 

veel beter van dienst te kunnen zijn.  Als vooruitgang  mogen we o.a. beschouwen dat er 

voor elk contact met haar een afspraak moet worden gemaakt. Liefst per computer. 

Omwille van de vlotte dienstverlening waren echter deze zomer de openingstijden van de 

vier gemeentehuizen nogal merkwaardig geregeld. In Marum en Grootegast waren de 

gemeentehuizen precies één ochtend per week open. Zuidhorn en Leek hadden 

respectievelijk 3 en 5 ochtenden. Slaagt u er zelf in op een voor u passende wijze met de 

gemeente in contact te treden? Laat het weten. 

 
De activiteitencommissie en het bestuur van onze vereniging hebben ieder na de zomer weer vergaderd 
en we zijn blij dat we tot het einde van het jaar het programma rond hebben! Maar het was wel pittig om 
na zoveel mooie dagen weer efficiënt te vergaderen. Veel moest uit het geheugen worden verzameld en 
ook onze mobiele telefoons met veel aantekeningen, uit de periode mei en juni, moesten we raadplegen. 
Want hoe zat het ook weer… hoeveel mensen gingen er mee en wat zouden we de volgende keer 
anders moeten doen…… 
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt, zijn er al 23 leden op 5 september naar Henk Helmantel geweest. 
De werving was reeds voor de zomervakantie, maar toen was er al veel animo om mee te gaan. 
 
De eerste ledenmiddag vindt plaats op 24 september vanaf 14.00 uur in de Gasthorn in Zuidhorn 
Na de mededelingen van de voorzitter komt Wilgis Schoffelmeijer, eigenares van Hoorcentrum 
Westerkwartier, ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen voor onze 
oren, in het geval dat er gehoorverlies is ontstaan. Maar daarnaast vertelt zij over het belang van het 
reinigen en jaarlijks na laten kijken van de eventuele apparatuur. Natuurlijk zal er ook aandacht zijn voor 
de wijze van bekostiging.  
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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 

Daarna zal onderhand onze speciale gast van Radio TV Noord, Erik Hulsegge uit Winschoten, wel in 
ons midden zijn. Veel leden zullen zijn stem herkennen van de columns die hij voorleest op 
zondagochtend op RTV Noord bij de Noordmannen en een enkeling heeft misschien al een van zijn 
boeken met verzamelde columns gelezen. Soms uit het leven gegrepen en soms amusant. 
 
De verrassingsreis “Friesland 1666” met 45 leden en gasten ging op 28 mei naar Hindeloopen!  

De bus kon keurig om 9.30 uur vertrekken en het beloofde een mooie dag te worden. We trokken 
Gaasterland in en bij Woudsend stond een oudere dame in kleding uit de zeventiende eeuw, Sijke Japix, 
op de bus te wachten. Ze wilde naar haar neef die bij de visafslag in Hindeloopen werkte. Terwijl we 
door de kleine dorpjes reden, verwachtten we een koffiestop. Dat bleek echter een foute gedachte. Sijke 
vertelde ons over de geschiedenis van Friesland, het Fries en de belangrijke rol die haar man Gijsbert 
Japix daarbij had vervuld. We arriveerden tegen half twaalf en er werd ons een drankje aangeboden. 
Veel leden kozen echter voor het zo gewenste eerste kopje koffie van de dag. Daarna werd ons rond 
twaalf uur een lekkere maaltijd opgediend, die bestond uit  preisoep, Hindelooper stoofschotel met frites 
en rode kool met als slot een heerlijke witte chocolade mousse. Voor sommige leden was het wat vroeg, 
maar er werd door veel leden flink gegeten en om meer gevraagd. Daarna konden we Hindeloopen 
verkennen en de fontein bewonderen, die daar in het kader van ”Leeuwarden-Culturele Hoofdstad van 
Europa is geplaatst. We moesten daarna snel terug voor de vermakelijke visafslag. Meerdere leden 
gingen met gerookte makreel of andere vis de bus weer in toen we op weg gingen naar Allingawier. 
Daar stond koffie en thee klaar en Yde Schakel, de bijna 90 jarige stichter van het museale dorp, kon 
aanstekelijk vertellen over zijn leven en over de betekenis van de diverse houten borden met zwanen op 
de boerderijen in Friesland. Vervolgens gingen we langs de diverse panden zoals een smidse, een kerk 
en de bakkerij. Met tassen vol lekkere dumkes, koeken, drabbelkoeken, meel etc. vertrokken we weer 
richting Zuidhorn.We kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde dag! 

Op donderdag 13 juni a.s. gingen ruim twintig leden naar de vogelopvang “De Fûgelhelling” in Ureterp. 
Het was lekker weer en na een half uurtje rijden waren we ter plekke. Het eerste wat sommigen zagen, 
was de vrijwilliger van de dierenambulance, die een overlast bezorgende jonge krielkip (haantje) bracht. 
Hij was afkomstig uit de nieuwbouw Oostergast en poepte en kraaide daar teveel voor de bewoners. De 
eigenaren waren op vakantie. Het leverde wel wat hilariteit onder de leden op. 
Daarna kwam het serieuze verhaal van de vrijwilliger van de Fûgelhelling over de geschiedenis van de 
vogelopvang en de steeds grotere aanvoer van dieren. Door de storm waren veel jonge dieren binnen 
gebracht en we bezochten, samen met enthousiaste vrijwilligers, de verblijven binnen en buiten. 
 
Lief en Leed.  Voor enkele vaste bezoekers van onze bijeenkomsten werd het een zomer met een erg 
verdrietige afloop. De heer van Nek uit Zuidhorn is in juli overleden. In augustus zijn meneer van der 
Tuuk uit Zuidhorn en meneer Brust uit Aduard helaas overleden. We wensen hun partners veel sterkte 
en hopen de dames weer spoedig op onze middagen te kunnen begroeten. Enkele leden van ons zijn 
verhuisd naar het Zonnehuis omdat meer zorg nodig werd.  Voor meldingen van ziekte of anderszins is 
Lodewijk Hoogstra onze contactpersoon “lief en leed” vanuit het bestuur SVWK. 
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 
 

 er op een donderdag in oktober weer gekookt zal worden door Anke,  Riek en Lodewijk.Tijdige 
aanmelding gewenst. Maximaal twaalf personen! Wie kookt er mee?( contactpersoon 502880)  

 de data voor onze middagen in 2019 zijn: Eric Hulsegge op 24-9; Jan Boonstra over zijn boek 
over Indonesië 29-10 (vanwege de herfstvakantie is dit de vijfde ipv vierde week) en 26-11 en de 
kerstmiddag en het diner op dinsdag 17-12 en 28-01-2020! Noteert u dit vast in uw agenda. 
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