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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                   mei 2019 

 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
De vakantietijd nadert. We hebben nog een paar activiteiten te gaan. U moet het even een tijdje zonder 
de vruchten van de activiteitencommissie stellen. Misschien toch een reden om onderling tot 
bijvoorbeeld uitstapjes te komen en op die manier contact met elkaar te hebben. In september meldt de 
vereniging zich weer met een Nieuwsbrief van de SVWK. Hebt u in uw huis-aan-huis-blad gelezen dat 
de gemeente de mogelijke afstanden, die u met uw taxi pas mag afleggen per 1 juli a.s. heeft gewijzigd? 
Geen 30 km meer, maar 25. Enkele reis wel te verstaan. Toch denk ik dat belangrijkste bestemmingen 
bereikbaar zijn gebleven.  
U hebt vast en zeker gemerkt, dat er in Europa sinds 1945 geen oorlog meer is gevoerd. De onderlinge 
onenigheden worden nu met woorden beslecht. Dat is een zeer belangrijke verworvenheid van de 
Europese Unie. Dus: Vergeet donderdag 23 mei a.s. niet uw stembureau te bezoeken. 
 
 
De verrassingsreis op 28 mei naar Hindeloopen gaat door! Tussen 9.15 -9.25 instappen bij de 
Gasthorn! Anke Douma (503378) is eerste contactpersoon. Meldt u tijdig af, als het niet lukt om mee te 
gaan. Bij situaties als operaties etc. kunt u het bedrag, na overleg, terug ontvangen. Maar gezien de 
begrote kosten, gaan we uit van min. 40 deelnemers. Eventuele twijfelaars die nu toch nog mee willen, 
kunnen tot uiterlijk dinsdag 21- 05 zich nog bij Froukje of Anke melden. Dan moet het definitieve aantal 
worden doorgegeven aan de busonderneming. Dagreis: Friesland 1666! Een reis met verrassingen! Er 
wordt gezamenlijk koffie gedronken en in Hindeloopen wordt er tussen de middag een historische 
maaltijd verzorgd. Hierna kunnen we eventueel op vis bieden en zelfs kopen en het kleine toeristische 
stadje bekijken. Vervolgens gaan we naar museumdorp in Allingawier en drinken nog een kopje thee of 
koffie. Om een uur of 18.00 uur zijn we vermoedelijk terug. Een fooi voor de chauffeur is inbegrepen. 

 
Op donderdag 13 juni a.s. kunt u mee naar de vogelopvang “De Fugelhelling”, De Feart 1 in Ureterp. 
Er hebben zich al 18 leden gemeld, maar zeker ook leuk voor iedereen die er nog nooit een kijkje heeft 
genomen. Nu zijn er vooral jonge vogels, maar ook jonge zoogdieren. Soms vosjes, haasjes, egels etc. 
We vertrekken vanaf 13.30 uur van de Gasthorn. ( of in overleg met Froukje Boersma, contactpersoon). 
Graag uiterlijk dinsdag 4 juni doorgeven! Kosten:10 Euro incl thee/ koffie en cake en vervoer Zuidhorn) 
 
 
Op donderdagmiddag 5 september 13.30 uur gaan we vanaf de Gasthorn naar het atelier van Henk 
Helmantel in Westeremden en zullen ook de oude kerk bezoeken.. Contactpersoon: Fia 697609 
 
 
Op dinsdagmiddag 23 april hielden we de laatste gezellige middag vóór het reisje. Er waren die 
middag 38 bezoekers en meerdere gasten. Met verrukkelijke hapjes door Marijke Boois zelf gemaakt en 
geïnspireerd door de voorlichting en recepten die we hadden over zuidvruchten en noten in september 
2018. Na de uitstekende presentatie van de heer en mevrouw Jongeling, van Zorgboerderij “Hoeve 
Paradij” in Aduard  leidde het tot 17 enthousiaste bezoekers op donderdagmiddag 9 mei.  We hoorden 
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van tevoren al over de bijzondere relatie tussen een kalkoen(“Koen) en een woerd, die samen nu 
zorgdragen voor eieren, die op het door hen ingenomen nest zijn geplaatst. Hoe Koen straks jonge 
eendjes moet leren zwemmen zal de verassing worden. Iedereen genoot van de ontspannen sfeer en 
het vele jongvee. In het winkeltje werd veel gekocht en de koffie of thee en appeltaart smaakte prima. 
 
Winnie van Hasselt was onze gastspreker op 23 april. Zij was eerder in ons midden en ook op deze 
middag werd er weer heel aandachtig naar haar verhaal geluisterd. De herkomst van achternamen, met 
name in het noorden en oosten van het land, kwamen eerst aan bod. Na de pauze ging het verhaal over 
haar moeder, die als buitenbeentje was geboren en opgroeide bij haar grootmoeder. Dankzij het hoofd 
van de lagere school mocht ze, als uitstekende leerling, toch naar de kweekschool. Tot dat ze, met haar 
verloofde, in mei 1940 op de motor en daarna met een roeiboot en vervolgens opgepikt door een 
vissersboot met rijkere vluchtelingen naar Engeland vluchtte stond Winnie’s moeder voor de klas en toen 
er na de oorlog in Nederland weer een groot gebrek was aan onderwijzend personeel, mochten ook 
gehuwde leraressen weer les gaan geven op de lagere scholen, zoals in de stad Groningen! 
(weet u nog wat een buitenbeentje betekende? En als u er niet bij was, weet u het dan? 
 
 

Aanrader: Op 9 april brachten veel leden van de SVWK een bezoek aan het Joodse Schooltje in Leek. De 

tijd voor ons bezoek was te krap gepland, maar misschien is dit een uitje om in de komende zomerperiode 

nog eens te herhalen en daarnaast een mooie wandeling bij bv Nienoord te maken. Natuurlijk kunt u dan  

het kerkje van Midwolde ook nog eens bezoeken en als u het niet op dinsdag doet, kunt u op het terras bij 

het Theehuis van Midwolde nog even nagenieten. En nog een keertje naar Zorgboerderij “Hoeve Paradij” 

is zeker ook een leuke optie om te herhalen en te kijken hoe het dan met de jonge dieren is gesteld en te 

genieten van alles wat er bloeit en groet in de kas en tuin. En u kunt er ook wat drinken! 
 

Lief en Leed. Meerdere leden hebben in de afgelopen weken een operatie ondergaan en we wensen 
hun beterschap en sterkte met het revalideren. 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 donderdag 16 mei weer gekookt zal worden door Anke,  Riek en Lodewijk.  Er hebben zich 
14 leden opgegeven. Dat is maximaal qua tafelruimte! ( contactpersoon 502880) Maar meldt u 
zich vast voor een volgende keer na de zomer om teleurstelling te voorkomen! 

 de data voor onze middagen in 2019 zijn: reisje op 28-5; 24-9; 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. 
Noteert u dit vast in uw agenda! 

 Anja Fennema, onze belastingondersteuner, heeft een heupoperatie ondergaan. Sterkte met het 
revalideren en namens het de leden en het bestuur bedankt voor de financiële bijdrage! 

 er in diverse bibliotheken en het Groninger Museum veel aandacht is voor het Vrouwenkiesrecht. 

 de tentoonstelling: Strijd!100 jaar Vrouwen kiesrecht is t/m 15 september te bezoeken. 

 onze uitjes zoveel mogelijk kostendekkend zijn en niet worden betaald uit de verenigingskas. 

 op onze website nog wel meer sponsors informatie kunnen plaatsen voor 50 euro per bericht. 
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