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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                 Februari  2019 

 
Bericht van de voorzitter!  
Op dinsdagmiddag 26 februari a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Voor de leden zou dat 
een moment van bezinning moeten zijn. Hoe staat de vereniging ervoor en vind ik de ontwikkeling 
positief? Hoe kan ik als lid bijdragen aan het wel van de club? Kortom uw inbreng is onmisbaar voor een 
levensvatbare en levenslustige vereniging. Stimuleer het bestuur met uw ideeën! Activeer uw grijze 
cellen ten gunste van de vereniging. Vermaakt worden kan alleen als er voor vermaak gezorgd wordt. 
De zorg voor de SVWK rust op ons allemaal. Uw gewaardeerde geldelijke contributie is wezenlijk, maar 
houdt op zich geen club in leven. Uiteraard heeft ook de ALV een ontspannende garnering, want naast( 
geestelijk) brood zijn spelen onmisbaar. Dat is al een oude wijsheid. (Wim Alberda van E.) 

Uw voorzitter meldde al, dat we op 26 februari de Algemene Ledenvergadering houden. Djuke Zwier 
treedt na drie jaar bestuurswerk af en  Wytze de Boer is bereid om het bestuur weer aan te vullen. 
Uiteraard kunnen andere kandidaten tot een half uur voor de ledenvergadering zich nog melden bij het 
bestuur. Geertje Dekker  neemt afscheid van de activiteitencommissie en Annaliisa Riipinen draait al een 
tijd mee in deze commissie. Ook zal er worden gevraagd om een nieuw lid voor de kascommissie, daar 
Wytze waarschijnlijk in het bestuur komt.   

Na andere informatie  van het bestuur (er zijn nog leden die contributie dienen af te dragen) wordt een 
film vertoond over “de oude Riet” een rivier , die bijna door het gehele Westerkwartier gaat. En tot slot 
komt er een Quiz voor de aanwezigen! De quiz is door Riek en Fia gemaakt en moet per tafel worden 
opgelost! Uiteraard gaat het vooral over Het Westerkwartier en de provincie Groningen. Misschien een 
tip: kijk kritisch of u aan een tafel komt met leden uit de verschillende plaatsen van het Westerkwartier! 
Des te meer kans om met uw mede tafelgenoten te winnen…. 

Op dinsdagmiddag 22 januari was de gezellige nieuwjaarsvisite van de SVWK met  het programma  
“Onderbroekenlol” verzorgd door Lucie Pakes.  Niet alleen zij toonde ons fraai ondergoed, ook een vijftal  
leden van de SVWK. Twee heren en drie dames in gebreid ondergoed!  En dat zorgde voor veel hilariteit 
onder de vijftig leden! ( een record) In de tweede pauze was er nog een drankje voor iedereen en wat 
lekkers om te knabbelen. Taeke Boersma had bij de eerste ronde gezorgd voor zelf gebakken wafels uit 
grootmoeders tijd. En die heerlijke wafels waren in een mum van tijd opgesnoept. 

Er hebben zich 22 leden voor het uitje naar het nieuwe Museumplein in Grootegast op vrijdagmiddag 15 
februari gemeld! Vertrek vanaf 13.30 uur van de Gasthorn in Zuidhorn en aankomst in de Legolaan 1C 
(industrieterrein, naast kringloop Abel Tasman) Grootegast om ongeveer 13.45 uur. Vanuit Marum, 
Niekerk en Lutjegast wordt iedereen ook om 13.45 uur in de hal verwacht. Graag even wachten tot we er 
allemaal zijn en de kaartjes gekocht zijn. Sluitingstijd van het museum is vijf uur! We kunnen drie 
museums bezoeken. Het Legio museum met diverse nagebouwde mini bouwwerken in lego, het 
drukkerijmuseum en het “Victory museum” (materiaal en voertuigen en oa vliegtuig uit de oorlogs- en 
verzetsperiode 1940-1945). Voor de toegang tot de drie musea en het nuttigen van twee consumpties 
met een donut of een brownie in het American Diner wordt 10 euro p.p. gevraagd. We vragen van de 
“meerijders” twee euro p.p. extra voor de chauffeurs. Als u nog mee wilt, melden bij Froukje Boersma!

http://www.svwesterkwartier.com/


 

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 
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De activiteitencommissie komt maandelijks bijeen om de inhoud van de middagen, uitjes en andere 
activiteiten en ….Het Reisje op 28 mei voor u  te bedenken en regelen. Riek Leegte en Anke Douma 
zijn voortvarend aan de slag gegaan en de commissie was unaniem van oordeel, dat het dit keer een 
dagreis met de bus zou moeten worden. De keuze viel unaniem op de reis “Friesland 1666”. Ook het 
bestuur stemde er mee in. De reis voert naar Hindeloopen en onderwijl wordt er gestopt om een 
beroemde Fries of Friezin mee te laten reizen…..(nee, geen Piet Paulusma), Er wordt onderweg koffie 
gedronken en in Hindeloopen wordt er een historische maaltijd verzorgd en daarna is er de visafslag en 
kunnen we de aangeboden (vooral gerookte) vis kopen. Het kleine stadje Hindeloopen kan dan ook nog 
worden bezocht. Met de bus gaan we vervolgens naar museumdorp Allingawier om dat te kunnen  
bekijken en als afsluiting van de dag drinken we er nog een kopje thee of koffie. Om een uur of 17.30 uur 
zijn we weer in Marum of Zuidhorn. De kosten van de dag worden bij minimaal 40 deelnemers, 50 euro 
p.p., inclusief twee maal koffie of thee en de historische maaltijd ’smiddags. Daarbij hebben we ook de 
fooi voor de chauffeur. 

Seniorweb is een landelijke organisatie met 150.000 leden, 415 cursuslocaties o.a. in Leek en Marum ( 
of bij u thuis) en ze heeft circa 3000 vrijwilligers. Vrijwilligers begeleiden u in uw eigen tempo. Online 
cursussen zijn gratis. Eén keer in de maand is er een bijeenkomst waar een thema( bv foto’s bewerken 
of omgaan met apps) behandeld wordt. Daarnaast krijgt u een paar keer per jaar het blad Enter thuis 
gestuurd met veel bruikbare informatie. Het lidmaatschapsgeld bedraagt 32 Euro per jaar. Kijk voor meer 
informatie op www.seniorweb.nl (navraag bij penningmeester Theo de Wildt) 

AANRADER!  Donderdag 4 april van 13.30 -16.30 uur! Opnieuw  de verkeerscursus!  De Stichting 
Bevordering Verkeerseducatie en SVWK en PCOB hebben voor 2019 weer subsidie van de provincie 
ontvangen, zodat het kosteloos is voor de deelnemers. Het is wel verstandig om het lesboek, dat vijf 
euro kost, aan te schaffen. Er zijn reeds twaalf deelnemers aangemeld van de SVWK ,maar  wilt u zich 
alsnog opgeven, dan zo spoedig mogelijk melden bij Froukje Boersma: 504813. U komt dan echter op 
een wachtlijst te staan. Het is verstandig voor de chauffeurs om mee te doen, want de verkeersboetes 
liegen er niet om. Een aanrader dus om uw kennis op te frissen! 
 
Lief en Leed.  Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is.  
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 
 

 Er op donderdagmiddag 6 mei een uitje is gepland naar Hoeve Paradij en mevrouw Jongeling op 
23 april, aan het begin van onze bijeenkomst, al vast wat gaat vertellen over de zorgboerderij. 

 de SVWK haar website steeds vernieuwt met de gemaakte foto’s, oefeningen en andere info 

 de data voor onze middagen in 2019 zijn: 26-2; 26-3; 23-4; reisje op 28-5; 24-9;29-10 en 26-11 
en de kerstmiddag en het diner op dinsdag 17-12. Noteert u dit vast in uw agenda! 

 de eerste belastingaanslagen al binnen zijn en Anja Fennema bereid is om de leden, tegen kleine 
vergoeding, weer te helpen met het invullen. Ze draagt voor een ingevuld formulier per 
belastingplichtige een tientje af voor onze kas! 

 Samen aan tafel en de buurhuiskamers in de diverse plaatsen maaltijden aanbieden tegen lage 
prijzen. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om gezellig te eten en contacten te leggen. 

 een bezoek aan de “Woonweter” eveneens een aanrader is. Zaterdags van 10-00 tot 13.00 uur 
voor hen die zo lang mogelijk in eigen huis willen blijven wonen! Dorpsvenne 2 Zuidhorn. Maar 
de activiteitencommissie wil het ook organiseren, in groepjes van maximaal acht leden per keer!  

 Op onze website nog wel meer sponsors informatie kunnen plaatsen tegen een lage fin. bijdrage. 

http://www.seniorweb.nl/
http://www.svwesterkwartier.com/

