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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                 Oktober  2019 

 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
Vrijdag 11 oktober jl. was een aantal leden aanwezig op de beurs ”Veilig wonen ” in Tolbert. Behalve 

aandacht voor brandpreventie en anti-inbraakapparatuur was er aandacht voor de “snelle praters”, die u 

willen verleiden hen binnen te laten. U laat natuurlijk alleen diegenen binnen die zich kunnen legitimeren 

(pasje van hun werkgever) en identificeren (paspoort of identiteitskaart) Vertrouwt u het dan nog niet, 

dan niet binnen laten! Zeggen ze bv. Van Wold en Waard te komen en u weet van niets? Deur op slot en 

eerst met W&W bellen. Tot slot een stukje tekst uit de folder “Brandveilig wonen” van de brandweer. 

Kunt u zelf geen rookmelder plaatsen? Schakel het Rookmelderteam in. Het Rookmelderteam van de 

Nederlandse Brandwonden Stichting bestaat uit meer dan 2.500 vrijwilligers die door de brandweer zijn 

getraind in het plaatsen van rookmelders. Overal in Nederland staan zij voor u klaar en plaatsen zij 

kosteloos uw rookmelder als u dit zelf niet kunt. Brandwonden Stichting Tel. 0251-275590. Bereikbaar: 

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. 

Activiteiten. De activiteitencommissie had eerder een middag uitje gepland naar de Braggelhof in 

Terheyl, maar dit voorgenomen bezoek was om diverse redenen gewijzigd. Er werd snel gekozen voor 

vrijdag,11 oktober, een gezamenlijk bezoek aan de Beurs “Veilig wonen” in Tolbert. De leden die zich 

reeds hadden aangemeld konden we direct informeren en de overige leden hebben we via de mail 

geïnformeerd. Helaas hebben we zelf ook de informatie over de beurs uit de krant moeten halen en lukte 

het niet om alle andere leden zo snel te bereiken. De uitnodiging van de gemeente stond wel bij 

herhaling in de regionale bladen op de gemeente pagina. We telden ‘s middags 26 leden van de SVWK 

onder het publiek! Het was interessant en twee leden wonnen bij de verloting nog een mooie prijs en 

iedere bezoeker verliet de Postwagen in Tolbert met veel informatie, een hèlgele tas van de gemeente 

Westerkwartier en  gevuld met: folders, pennen en een lampje. Daarna gingen 19 leden op naar Tante 

Til in Enumatil, die al eerder was gewaarschuwd dat we misschien met een fors aantal wilden komen. 

Het werd een heel gezellig slot van de middag en tante Til zorgde uitstekend voor de inwendige mens! 

 

De eerstvolgende gezellige middag vindt, vanwege de herfstvakantie,  plaats op 29 oktober vanaf 

14.00 uur in de Gasthorn in Zuidhorn.  Jan Boonstra schreef het boek “de brommer met Bami”. 

Jan Boonstra, woont in Visvliet, en was vroeger docent. Na zijn pensionering trekt hij vaak wekenlang 

met zijn vrouw door verre landen. Over zijn rondreis op de bekende Indonesische eilanden: Sumatra, 

Java en Bali schreef hij het boek “De brommer met Bami”. Het gaat o.a. over leefregels die er nu nog 

gelden m.b.t. overleden voorouders; over de marktjes waar nog steeds kroketten, pindarotsjes en 

bokkepootjes worden verkocht, over de beroemdste vulkaan van Java en over een opdringerige neef in 

Yogyakarta….. Neem gasten mee!  Er zullen ook lekkere hapjes zijn, die zullen op ons verzoek worden 

gemaakt door Imelda. Zij verzorgt wekelijks een gezellige Indische ochtend in de buurthuiskamer van 
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Zuidhorn. De SVWK middag op 29 oktober kost vier euro pp en daarvan is één euro voor ons activiteiten 

budget. Zo hebt u in o.a. september kunnen proeven van de hartige taartjes die waren gebakken. 

 

Op dinsdag 24 september bracht Wilgis Schoffelmeijer, eigenares van Hoorcentrum Westerkwartier, ons 

veel duidelijke informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen voor onze oren. 

Er was een goede presentatie met beelden en er gingen heel veel hulpmiddelen rond. Ze nodigde ons 

uit voor de speciale dag en beurs met o.a. fabrikanten in de Gasthorn op donderdag 10 oktober a.s. 

 

Daarna kwam onze speciale gast van Radio TV Noord, Erik Hulsegge uit Winschoten, aan bod. Het 

werd een hele fijne middag waarbij Eric Hulsegge de leden met zijn diverse columns, maar ook door zijn 

eigen bijzondere levensverhaal, erg wist te boeien. “Soms uit het leven gegrepen en soms amusant”, 

schreef ik eerder en dat was het zeker. Helaas verschenen zijn boekjes maar in een kleine oplage. 

 

Op  26 november zullen we als activiteitencommissie u weer een eigen programma bieden en dat gaat 

over de “Gouden jaren”. De leefomstandigheden van vijftig en zestiger jaren staan centraal. Een tijd dat 

er voor ieder heel wat veranderingen kwamen. Veel ontwikkelingen binnen de huishouding zorgden voor 

de verlichting van taken voor vrouwen en mannen. Zoals bv de wasmachine en de boormachine. 

Daarnaast het veranderen van de informatie door de komst van de televisie. 

 

Lief en Leed. Voor meldingen van ziekte of anderszins is Lodewijk Hoogstra onze contactpersoon “lief 

en leed” vanuit het bestuur SVWK. Meldingen die bij andere bestuursleden binnenkomen, worden aan 

hem doorgegeven. Een tijdig bericht over een gouden huwelijk horen we eveneens graag. 

Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  

 

Weetjes/ Wist u dat……… 

 

 er op een donderdag 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: 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! 

 Dat we, na even een kijkje te hebben genomen en overleg te hebben gehad met de eigenaren, 

hebben besloten dat een bezoek aan de Braggelhof-Theetuin in Terheyl wordt uitgesteld tot juni 

2020. Achteraf was dat een heel wijs besluit want op vrijdag 11-10 regende het pijpestelen! 

 dat er suggesties welkom zijn voor  uitjes en dat we die vooral op korte afstand van het 

Westerkwartier zoeken om de kosten van het uitje, ook qua vervoer, beperkt te houden. 

 Acht leden een prachtige krans van o.a.hortensia’s hebben gemaakt o.l.v. Lisette Freriks. 

 De “verouderings expert” David van Bodegom aanraadt: minder eten, meer bewegen en vaker 

contact zoeken met anderen en regelmatig de deur uit voor een gezellig uitje met meer senioren. 

 Dat de activiteitencommissie dat graag voor u wil organiseren, maar tips welkom zijn! 
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