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NIEUWSBRIEF 
april 2017 

 
 
Berlijn, 20 januari 1942. In een villa aan de Wannsee worden plannen gesmeed om de voor nazi ‘s 
bereikbare joden efficiënt te doden. Gevolg: zes miljoen slachtoffers. Mei 1945: De moordpartij is 
afgelopen. Afschuw en ongeloof in de beschaafde wereld. April 2017: Mevrouw Winnie van Hasselt 
vertelt ons het verhaal van haar Joodse familie in de oorlogsjaren. Treurig: het blijkt nog steeds nodig 
dat verhaal te blijven vertellen. Waarom? Mensen leren traag en vergeten snel. Elke dag kunnen we in 
het nieuws daar kennis van nemen. Elk jaar op 4 mei houden we elkaar voor: “Dit nooit meer.”Het wordt 
tijd dat we ons dat elke dag van het jaar realiseren.  (Wim Alberda van E., voorzitter) 
 
Op dinsdagmiddag 28 maart hadden we, samen met 42 leden een erg gezellige Groninger middag 
met eerst enkele persoonlijke verhalen van Riek Leegte. Geschreven in het Westerkwartiers en door 
Riek voorgelezen ! Fia las enkele mooie Groninger gedichten voor. Onze voorzitter sprak een aardig 
woordje Westerketiers! Olaf Vos kwam tegen 14.45 uur direct vanuit zijn werk in Ter Apel en bracht de 
stemming er goed in. Onderwijl konden de leden typisch Groningse lekkernijen proeven en dronken we 
er een glaasje echte Ranja bij. Natuurlijk zorgde Margriet dat er ook Groninger koek bij de koffie was. 
Het werd een spannende strijd bij het door Olaf Vos gehouden Groninger dictee. Mw. Blijham en mw. 
Lutjeboer werden de blije winnaars en gingen met een cd met Groninger rapmuziek naar huis!  
 
Op donderdag 20 april kan o.l.v. vrijwilligers van het Groninger Landschap de Coendersborgh in Nuis 
worden bezocht. We vertrekken om 13.30 uur bij de Gasthorn. De middag kost inclusief koffie, 
rondleiding en vervoer 5 Euro p.p. Men vertelt ons de geschiedenis van deze kleine borg. Er zijn twee 
mogelijkheden: a/ u blijft in de borg/ museum en gaat mee met de rondleiding. Na afloop is er koffie. Of  
b/ u gaat mee met de korte wandeling rond de borg en bezoekt na de koffie de borg/museum.Na afloop 
gaan we weer naar huis ( rond 16.00 uur), maar u kunt ook mee gaan naar Tante Til 
(http://tantetilenumatil.nl/) Dit is een koffie/theehuis in Enumatil waar je iets lekkers van de menukaart ( 
zie website) kunt uitzoeken. Naast taart, eigengemaakte soep, poffert  en andere lekkere dingen. Als u, 
naast de leden die zich reeds hebben aangemeld, mee wilt dan contact opnemen met Theo de Wildt. 
 
Dinsdagmiddag 25 april zal Winnie van Hasselt een bijzonder verhaal vertellen over de vlucht van haar 
ouders van Enschede naar Engeland en over de familie van haar joodse vader. Winnie vertelt uit het 
Boek “De oorlog van mijn vader”, dat haar broer Ron van Hasselt schreef.  Er zal beeldmateriaal 
vertoond worden. Alhoewel het nu ruim 70 jaar na de oorlog is, leeft het nog steeds onder de ouderen 
die het op jonge leeftijd mee hebben gemaakt. Maar ook kinderen van ouders die bv in het verzet zaten 
en/of onderduikers hadden, of waar de vader tewerk was gesteld in een werkkamp in Duitsland, 
houden Wereldoorlog 1940-1945 blijvend in herinnering. Winnie is al enige tijd bezig een boek te 
schrijven over haar moeder. Zij was onderwijzeres toen ze vluchtte met haar verloofde en stond na de 
bevrijding weer voor de klas.  
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Op donderdag 11 mei om 15.00 uur kan de joodse synagoge in de Folkingestraat bezocht worden. Er is 
een rondleiding bij. De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Contact via Froukje Boersma. 
 
Ons reisje  23 mei gaat dit jaar naar Eernewoude en het fraaie natuurgebied de Alde Feanen. Er is veel 
animo. Aangezien dit populaire uitjes zijn, hebben we reeds gereserveerd en het eerste voorschot is al 
betaald. Op de bijeenkomst op 25 april hopen we dat iedereen heeft betaald. 
We vertrekken om 13:30 uur vanaf de Gasthorn (of in overleg elders) en zijn dan om 14:15 uur in het 
Skûtsje museum in Earnewrâld (naambordje!). Daar wordt uitleg gegeven over het ontstaan van het 
museum en drinken we gezamenlijk een kopje thee of koffie. Nadien kunnen we het museum bezoeken 
en bij het museum ligt o.a. het enige houten skûtsje de Aebelina. Om 16:15 uur worden we op de 
rondvaartboot (bij het museum!) verwacht voor een vaartocht door het fraaie watergebied rondom 
Eernewoude. De tocht duurt ongeveer drie uur en aan boord worden we voorzien van diverse zaken 
voor de inwendige mens. Geen volledige maaltijd, maar wel o.a. een kop soep en een broodje kroket. 
We verwachten dan om ongeveer kwart voor acht ‘s avonds weer terug te zijn in onze woonplaatsen. 
De kosten bedragen € 35,= p.p. (voor de hele middag en vervoer vanaf Zuidhorn.).Contactpersoon is 
Froukje Boersma.0594 504813 of via de mail.( kop Nieuwsbrief) 
 
U kunt 1x per maand met andere leden van de SVWK en veel senioren naar bioscoop Pathé in 
Groningen. Geertje Dekker is onze contactpersoon (telefoon 0594 504617), of Theo ( zie boven aan de 
brief). De kosten zijn € 6,50 voor een kaartje (incl. een kop koffie/ thee met wat lekkers)! De reiskosten 
worden hoofdelijk omgeslagen. We gaan normaliter met de auto of trein naar Groningen. U kunt 
meerijden en opgehaald worden als het nodig is. De film “Café Society” vertelt het verhaal van een 
jonge man die het in het Hollywood van de jaren ’30 hoopt te gaan maken in de filmindustrie. Hij is 
afkomstig uit New York en probeert zijn geluk in Hollywood te vinden.  Café Society wordt vertoond op 
dinsdagmiddag 9 mei   Bioscoopagenda 50+: https://www.pathe.nl/event/50plusbios. 
 
Bericht van uw bestuur! Misschien kunt u uw vrienden in het Westerkwartier opwekken om lid te 
worden. Deel uw Nieuwsbrief of tip hen over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat…………: 

 Begin mei wordt een nieuwe expositie geopend in het Steenhuis “Ïwema” (1400) in Niebert. In 
2016 hebben we met een aantal senioren een bezoek gebracht. Dat willen we nu weer doen,  
vanwege de expositie die ons lid, Jan de Jong, uit Marum heeft ingericht over de “Holland-
Americalijn”. Opgericht in 1873. De Nederlandse maatschappij is in 1989 overgenomen. 

 Bridge:”fitness fort he mind”. Op 7-09-1017  start op donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur 
weer een beginners cursus in ”De Opstal”in Zuidhorn. Kosten 35 Euro (10-12x). Info bij Klaas 
Bruinsma 0594505760 of klaas.wassenaer1@zonnet.nl of info bij Djuke Zwier. 

 De meeste gezellige dinsdagmiddagbijeenkomsten zijn in de Gasthorn (De Gast 58a in 
Zuidhorn, telefoon 502864)! We willen dit jaar ook nog een gezellige middag in Marum 
organiseren. Als leden uit het Zuidelijk Westerkwartier suggesties hebben, horen we dat graag! 

 Als filmdata voor bezoek aan de seniorenbios kunnen worden genoteerd:  9-5 & 27-6 

 De bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier steeds gehouden zullen worden 
op de VIERDE dinsdagmiddag van de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn. Dus 
noteren: 25-4 & het reisje 23-5! Vervolgens dinsdagmiddag 26-9, 24-10, 28-11 & 19-12!  

 De buurthuiskamer in Zuidhorn is geopend. Net als vele leden van de SVWK bezochten veel 
inwoners zaterdagmiddag 8 april het pand aan de Nieuwstraat in Zuidhorn. De opening werd 
bijgewoond door wel meer dan 200 inwoners. Gelukkig scheen het zonnetje buiten en waren er 
vrolijke orgelklanken.  Op woensdagmiddag kan er om half 1 gegeten worden. Vooraf melden 
Er is een overzicht van de openingstijden. Er worden nog vrijwilligers gezocht.(informatie:Djuke) 

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