
1 
 

Thomasvaer en Pieternel 2022 

 

T. Dag Pieternel 

P. Dag Thomasvaer 

 

Dag allemaal 

Lieve senioren in de zaal 

 

(T) Al weer een jaar voorbij 

En wat een nare, rare jaren 

 

(P) Ja, zeg dat wel 

En ook wat ging het snel 

De wereld kende zware tijden. 

Corona deed ons niet verblijden. 

 

(T) Ja Pieternel. Ja , dat is waar 

De tijden zijn niet mis 

Maar telkenmale komt ook weer 

Een mooie gebeurtenis. 

 

(P)Weet je het nog van drie jaar geleden 

En het corona virus in China op ging treden 

Heel de wereld werd er door verrast 

Maar op 25 februari waren we nog met 39 leden 

In de Gasthorn aan de Gast 

 

(T)De eerste twee maanden kwamen we in vergadering nog bijeen 

Maar vervolgens uitjes of vergaderingen, helaas geen één 

Op de A.L.V. in februari werden nog plannen voor  een lustrum besproken 

En had Taeke nog een leuk filmpje van Tom Manders, alias Dorus opgedoken. 

 

(P) In oktober en november mochten we in het Cultureel Centrum 

Want slechts 17 leden bijeen in de Gasthorn, was voor hen het maximum. 

Alhoewel veel leden onderhand waren gevaccineerd 

Ging het voor anderen door het Covid -19 virus helemaal verkeerd. 
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(T) Maar op een ochtend werd Froukje wakker, na een zoete droom 

Er kon iets voor de leden gebeuren met al die appels aan hun oude boom 

Dankzij de reeds jarenlange verzamelwoede van veel seniore leden 

Kon er appelmoes gekookt worden en naar alle leden, toe gereden. 

 

(P) Wat waren onze leden blij toen ze het potje appelmoes ontvingen 

al snel begonnen de positieve reacties in het Westerkwartier rond te zingen 

Regelmatig stonden er nadien lege potjes bij de achterdeur van de commissieleden 

Want contact onderling moest vanwege Corona nog steeds worden vermeden. 

 

(T) In heel de wereld was het naar en er was veel verdriet en pijn 

Maar de activiteitencommissie bleef actief en dat was fijn. 

Alle Seniore leden werden al vóór Pasen met een boeket dubbele tulpen bezocht 

Via Annaliisa’s bronnen waren ze op het Hogeland van een tulpenkweker gekocht! 

 

(P) Weet je Thomas van de eerste bijeenkomst in het CCZ? 

Fia, Taeke en Froukje hadden een hele promotie over chocolade in elkaar gezet 

Veel chocolade muffins, bonbons en een heuse chocolade quiz 

 En de lekkere prijzen van de Wereldwinkel waren ook niet mis. 

 

(T) Daarna de leuke, opgewekte vrouw uit Boerakker, van kwekerij Ninabel 

Lodewijk is er in de zomer van 2021 nog met een paar vriendinnen op bezoek geweest 

wist jij dat Pieternel? 

Helaas bracht de regering in december, vanwege de corona, wederom een verbod 

De geplande kerstbijeenkomst verboden en alle horeca etc. ging op slot. 

 

(P) maar Thomasvaer, we zijn dat jaar nog wel op stap geweest met de senioren 

Eerst naar het speelgoedmuseum en daarna gebak  en op verzoek van Jannie Venema, kroketten 

Bij restaurant “onder de Linden” in Roden bleken weinig senioren, ter plekke, op hun lijn te letten. 

In november ging een elftal, voornamelijk vrouwelijke senioren 

De mooie kerstwereld binnen Tuinland met hun aanwezigheid en gekwetter verstoren. 

 

(T) het jaar 2020 was voorbij 

En wat een jaar 

Wat ging het snel 
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(P) Ja zeg dat wel. 

De wereld kende zware tijden 

Toch probeerden bestuur en activiteitencommissie  

De leden nog af en toe met een verrassing te verblijden. 

Zo  werd er dus appelmoes naar leden in Zoutkamp, Roden, stad en het Westerkwartier gebracht 

En werden de senioren vlak voor de kerst met een bakje lekkere zelfgebakken koekjes bedacht. 

 

(T) de laatste gebeurtenis haalde zelfs een halve pagina in de krant 

Zo hielden we het contact met onze leden toch in stand. 

Het jaar 2020 was voorbij en het jaar 2021 startte ook niet vrij 

Mondkapjes, vaccinaties, lock downs maakten ons bepaald niet blij. 

 

(P)De dames van de activiteitencommissie bedachten voor Pasen spontaan 

Om maar weer met elkaar aan het bakken van paaskoekjes te gaan 

Een mooie hyacinth werd bij tuincentrum Drinth uit Grootegast gekocht en zelfs gebracht 

En de geur van de bloem en de koekjes hebben misschien het leed wel wat verzacht. 

 

(T) In Juni 2021 kwamen we zelfs tweemaal bijeen in het cultureel centrum 

Want op één bijeenkomst was een aantal van 30 leden het toegestane maximum. 

Op die middagen hoorden we muziek en een quiz met gekleurde papiertjes, zelfbedacht 

Na een half jaar zonder activiteiten hadden bestuur en commissie zó’n grote opkomst niet verwacht. 

 

(P) Weet je nog dat we op 22 september een uitje naar Havezathe Mensinghe konden organiseren 

Het was een warme dag en we konden bij  rest. “Onder de Linden” ons op koffie met gebak trakteren 

 

(T) Tsja ,Een enkel lid was vergeten zijn broodjes met kroket te bestellen en op de tijd te letten 

En daardoor moest hij, toen de bestelling kwam, in de auto met een zakje met de warme kroketten. 

Op 28 september waren bijna 50 leden in uitgelaten stemming in het CCZ bij elkaar 

Koffie en het lustrumgebak van de SVWK  en heerlijke commissie salades stonden voor ons klaar. 

 

(P) Op de feestelijke late lustrumbijeenkomst stond centraal 

De ontstaansgeschiedenis van het “Van Starkenborghkanaal. 

Mede door het zelfgemaakte slaatje en de drankjes hing er een opgeruimde sfeer 

En van zulke leuke rommelige middagen met het lekkers, lusten de leden wel meer.” 
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(T) Daarbij een heuse tombola met leuke prijsjes voor de pot van  “lief en leed” 

Dat werd ook zeker weer aan kaarten en bloemen voor onze senioren besteed. 

In oktober werd veel boeiende informatie over het klompenmuseum gebracht 

De middag was echter bekort omdat een andere groep in het CCZ verwacht. 

 

(P) Eind november bracht Mw Groen uit Bedum ons het leven van schipperskinderen,  

Het leven op een schip was afwisselend, soms hard en ook wel fijn 

maar de schooltijd en het leven op een internaat, deed schipperskinderen soms pijn. 

 

(T) In de herfst hingen er weer veel appels bij Antje Brust en Froukje aan de boom  

Annaliisa ging met de fiets op zaterdag, met een tas vol appelmoes op pad 

Tot ze plotseling schrok want ze ontdekte dat ze een lekke band had. 

O,o, op zaterdag , een tas vol potjes appelmoes, wat een vreselijke pech 

Maar gelukkig er was nog een fietsenmaker open aan de Jellemaweg 

 

(P)Het was reeds vier uur geweest en de fietsenmaker had het nog druk 

Maar Annaliisa kon haar taak goed bepleiten en dat was haar geluk 

Een smartelijk verhaal over het moeten brengen van appelmoes aan senioren 

Deed de verschrikte fietsenmaker alsnog bezwijken. Voor haar noodkreet spitste hij zijn oren. 

 

(T) in december gooide de regering, vanwege een nieuwe corona variant, alles weer op slot 

Maar bestuur en commissie brachten alle leden, in deze donkere periode, nu een zelf gemaakt kerstlichtje in hun alweer 

teruggebrachte lege appelmoes pot! 

 

(P) Zeg Thomasvaer, weet je nog welk lied we op oudejaarsdag vroeger altijd zongen? 

 

(T) Het lied dat we op school en in de kerken zongen voordat het nieuwe jaar was begonnen? 

Misschien kent u het ook nog en dan moet u wel even meedoen…… 

Wat gaat Pieternel zo meteen inzetten denkt u? 

En dan uiteraard uit volle borst meezingen!! 
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(P) Uren, dagen, maanden, jaren,  

Vliegen als een schaduw heen 

Ach, wij vinden, waar wij staren,  

Niets bestendigs hier beneën. 

Op de weg, die wij betreden,  

Staat geen voetstap die beklijft 

Al het heden wordt verleden,  

Schoon “t ons toegerekend blijft. 

 

(T) Helaas mochten we in januari 2022 nóg niet bij elkaar komen 

Een gezellige middag van de SVWK, daar konden we alleen van dromen. 

De ledenvergadering in februari leerde ons, hoe rijk we in Nederland nu eigenlijk zijn 

En dat slaat niet alleen op het geld, maar hoe gaat men hier omgaat met mijn en dijn! 

 

(P) Het bestuur en commissie, die bleven hetzelfde, vz. Alberda bleef ook nog aan 

In maart lag de misére achter ons en konden we weer opgelucht verder gaan. 

 

(T) Ho, ho Pieternel 

Je bent weer veel te snel! 

Na de A.L.V.  in februari vertelde ons lid uit Marum, Hans Koenders, over de Knarrenhof 

Een prachtig toekomstig woonprojekt, ook voor senioren, echt helemaal super tóf! 

En Theo en Taeke vertoonden op de A.L.V. nog de mooie foto’s die op de website staan 

Bij de samenstelling van door o.a. Fia gemaakte foto’s, waren ze niet over één nacht ijs gegaan! 

 

(P) In maart kwam ons lid Rob van der Hulst en hij nam ons mee naar het verre Zuid Amerika 

Na mooie beelden uit Patagonië, zei een enkele fervente wandelaar,  ik denk niet dat ik er heen ga. 

Zonder winkeltjes, restaurantjes, terrasjes, weinig mensen en ook vanwege de koude, weinig dieren 

Wat valt er dan voor de doorsnee wandelaar, als mogelijkheid om bij te komen, nog te vieren 

 

(T) Zeg Pieternel, wat was het fijn 

Om in april weer terug in de Gasthorn te zijn! 

Eindelijk hadden we qua programmering geen last meer van de werkende “buren” 

Maar die toch soms ook vanaf de balustrade naar onze gezelligheid stonden te turen. 
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(P) Inderdaad, de beheerders van het CCZ waarschuwden ons ” Maak niet teveel geluid, 

 Want ondanks jullie super afname van onze reuze advocaatjes, dan moeten jullie er uit!” 

Op een middag van de SVWK schonk men eens 23 grote wijnglazen met slagroom en advocaat 

De andere twintig leden dronken rivella, cola, appelsap, jus en soms alcoholvrij bier  

Al met al werd en dan hard en veel gelachen in het CCZ en hadden de leden veel plezier! 

 

(T) In april terug in de Gasthorn en voor de tweede keer accordeonorkest  “Lucht genoeg”. 

Een geweldig concert ;drankjes én bitterballen. Het werd een heuse Westerkwartierse ledenkroeg! 

 

(P) we zouden in mei met de leden in de bus naar het mooie slot Clemenswerth gaan. 

Maar door een nieuwe corona maatregel van Duitsland, moest het plan helaas van de baan. 

De dames van de activiteitencommissie wilden deze tegenslag overwinnen 

door met een reeks van uitjes in de omgeving van het Westerkwartier te beginnen. 

 

(T) in mei ging men naar Aduard opnieuw naar Zorgboerderij “Hoeve Paradij” 

Het was een warme dag met veel dieren, een leuk verhaal, een winkeltje en ieder was er blij. 

Een paar weken later organiseerden ze een trip naar Opende, naar Arcadia, 

Een dertigtal leden stond al vroeg bij de Gasthorn in de startblokken klaar. 

 

(P) Bij de Fanerbrug stond het stoplicht, in juni, nu eens op rood 

Na lange tijd, voer er zowaar een werkschip door de sloot! 

Niet getreurd zei Truus tegen Lodewijk, gaf gas en koos haar eigen weg 

Maar toen ze eindelijk bij Arcadia aankwamen was er voor hen louter pech! 

 

(T) Er was voor hen nog slechts één stoel binnen en nog maar één stuk taart 

De rest van de leden had de geplande route genomen met véél meer vaart. 

De commissie had keurig het aantal verwachte leden aan Arcadia gemeld 

Maar dat er nog een gast mee zou komen was de gastvrouw niet verteld. 

 

(P) en daarom moesten de laatkomers, helaas het stuk taart verdelen 

Over geklaag daarover, zullen we nu niets meer aan u mede delen. 

Alles kwam uiteindelijk weer goed en de sfeer werd weer opperbest. 

De commissie had de gastvrouw verteld dat veel leden van advocaat smulden 

En het liefst dat in een groot wijnglas met slagroom aanvulden! 
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(T) Tsja, maar de gastvrouw of akéla had ons en de commissie niet verteld 

Dat ze tijdens ónze wandeling nog snel op haar brommer naar de winkel was gesneld. 

Taart, Bitterballen, twee geboden drankjes en véél advokaat met slagroom, het kon niet op 

Na afloop , terug bij de auto’s, riep een lid van de senioren:” Het was weer Tóp! 

 

(P) In juli bleven we wederom in Het mooie, maar uitgestrekte, Westerkwartier 

Het Wierdemuseum in Ezinge en restaurant “Garnwerd aan Zee” boden het vertier. 

Het weer was prachtig en ook een interessant museumbezoek 

Er werd een lovende recensie geschreven in het gastenboek. 

 

(T) Daarbij had men ook van de koffie en de Wierdekoek genoten 

Een koek, die ooit in het brein van bakker Leistra was ontsproten. 

Wel bijna dertig seniore leden gingen vervolgens mee 

Door het mooie landschap, óp naar Garnwerd aan Zee. 

 

(P) Een heerlijke lunch stond voor iedereen klaar 

De organisatoren hadden het goed voor elkaar. 

Heerlijke soep, lekkere belegde broodjes en kroketten 

Deze reislustige senioren maken zich niet druk over ongezonde vetten! 

 

(T) Sommige senioren zijn actief op het gebied van duurzaamheid 

Met doosjes voor de leden, verzameld door Lodewijk, een vaststaand feit. 

Doosjes met overgebleven broodjes werden niet weggegooid 

De lunch was een succes, volle buiken en het uitje was voltooid. 

 

(P) De leden waren enthousiast over de georganiseerde zomerse uitjes 

En daarom werden de auto’s van leden weer gevuld met vrolijke luitjes 

In augustus naar het “Lauwersnest” van Staatsbosbeheer 

Oooh, wat hadden we toch een heeeerlijk weer 

 

(T) Men dronk buiten koffie met door ons zelf, gebakken, lekkers 

Mannen en vrouwen samen aan de tafeltjes, wat een kwekkers! 

De leden en organisatie  hadden alles gezien en wilden toen wel weg 

Anke, wachtte bij haar auto, en leek wel een beetje van de leg! 
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(P) Zij miste Margaret die, met haar rollator, aan de wandel was gegaan 

Oh, gelukkig niet te ver, want tot opluchting van Anke, dáár kwam ze aan. 

Opgelucht vertrokken de auto’s daarop naar restaurant “Schierzicht” 

Iedereen was mee en er ontbrak geen kerel en ook geen wicht. 

 

(T) De leden gingen naar binnen voor een drankje en een heerlijk bereide dis 

Kibbeling, lekkerbekjes, patat kwamen op tafel, maar buiten ging het mis. 

Na de tropische temperaturen van die dag kwam er een heuse enorme wolkbreuk 

Toen de terras gangers  verzopen en kletsnat, binnenstormden , lagen de leden in een deuk. 

 

(P) Oh wat hadden de leden van de SVWK toch weer een geluk 

Ook dit uitje naar “het Hogeland” kon voor hen niet meer stuk! 

In augustus ging het uitje naar de Orchideeënhoeve vanwege de hitte niet door 

Senioren en 30+ temperaturen in een kas.. daar waren bestuur en commissie niet voor. 

 

(T) De commissie ging maar weer een alternatief bedenken 

En wilde wel aandacht aan Brasserie “Kade Z, bediening met een glimlach schenken. 

Aan het water, op het terras,  bij de schepen in het Van Starkenborghkanaal 

Nog steeds tropische temperaturen, maar de leden kwamen massaal. 

 

(P) Ieder kon uit de menukaart kiezen. Taart, koffie en thee werden al snel voorgezet 

Toen drankjes, uitsmijters en wat een pret ….velen kozen kindermenu met patat en kroket! 

Onze gezellige middag in september was met Appie Wijma van de minimacamping uit Opende 

Er waren veel leden die hem reeds van programma’s op de televisie kenden. 

 

(T) Veel leden hadden de gevraagde “persoonlijke” verzorgingsproducten meegebracht 

Maar dat pindakaas en fusili pasta, daarbij hoorden hadden wij niet gedacht 

De grote bananendozen waren snel met verzorgingsproducten door Lodewijk gevuld 

En van de overige producten zoals koekjes en pindakaas zal vast ook zijn gesmuld. 

 

(P) Zeg Thomasvaer 

Wat krijgen ze bij de Seniorenvereniging Westerkwartier toch veel klaar 

Met Annaliisa en Anke vaak smullen en Piet Bolhuis vaak op de gitaar 

Een deskundig bestuur en voordrachten van Fia, Froukje en ook Riek 

En penningmeester Theo, samen met Taeke, voor de website en de techniek. 
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(T) Zeg dat wel, Pieternel 

Maar ook voorzitter Wim, Gerrit ( en zijn Jantje), Lodewijk en Wytze de secretaris 

Verzetten veel werk in stilte. Lodewijk verstuurt de kaartjes, dat is ook niet mis. 

Maar Pieternel wat was er in november? Wat kwam er toen? 

 

(P) Anneke Grónloh, idee van Fia, over wat Anneke ooit met haar stem kon doen 

Fia en Froukje hielden tussen door de praatjes 

Piet draaide op zijn pick up veel herkenbare plaatjes 

Natuurlijk van Anneke Grónloh veel optredens en muziek 

 

(T) Taeke zorgde weer voor de beelden en de benodigde techniek 

Ook in de Gasthorn Indische cake bij de koffie en thee 

En Riek en Annaliisa namen voor ons zelfbedachte Indische hapjes mee. 

 

(P) Toch nog een uitje in november, naar Nienoord, in het Westerkwartier 

De tentoonstelling van Anton Pieck in het rijtuigmuseum bracht weer plezier. 

Een voor sommige leden, bekende gids die eerder in Noordhorn had gewoond 

Bracht ons bij de tekeningen, die daar nog niet eerder waren vertoond. 

 

(T) Helaas was de bestelling voor de muffins, door ziekte, niet doorgegeven 

En moesten we het daarom met  koffie en diverse restanten koeken beleven. 

Maar niet langer daarover treuren 

Zoiets kan overal gebeuren. 

 

(P)In november was er ook weer een middag met en originele tombola voor “lief en leed” 

De cadeautjes stroomden binnen, op een reeds gevuld toneel, wat je niet snel vergeet. 

Bij binnenkomst kregen elk van de leden van Anke ook een gratis lot 

Met zoveel reeds ontvangen prijzen voor de tombola, was de commissie niets te zot. 

 

(T) Zo had ieder lid al voor de pauze een leuke, door leden geschonken, prijs 

Een bewuste keuze, blije gezichten! De aktie van gratis lot, was geslaagd. Onwijs! 

Een kleurenfilm over “vooroorlogs Groningen” viel toen op beeld te bekijken 

Hoge hoeden in de straten en tóch bleek het nóg op het hedendaagse Groningen te lijken. 
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(P) Dit jaar leken de appelbomen door de hitte veel minder appels te dragen 

Een teleurstelling voor veel leden, geen zelfgemaakte appelmoes voor hun magen. 

De commissieleden hadden echter wel meer dan 100 lege potjes ontvangen 

Omdat de leden wel, na eerdere ervaringen, naar koekjes of appelmoes, verlangen. 

 

(T) De commissie leden zaten zich suf te praktiseren  

Of ze nu toch misschien op kerstkoekjes moesten trakteren. 

“Oh, nee hoor geen honderden koekjes bakken hoor, 

Daar”:  riep Fia, “ ben ik echt niet voor”. 

 

(P) Maar de andere leden hadden er geen problemen mee om te gaan bakken 

En we hadden potjes om bijvoorbeeld chocolaatjes en koekjes in te verpakken. 

De heren bestuursleden keken wat verrast , wat sneu en wat bedenkelijk 

Is dat cadeautje niet wat magertjes, iets duurders kan wel en is ook wenselijk. 

 

(T) Theo riep :”door de corona en door het niet hoeven huren van een lokaliteit, 

waren we de afgelopen jaren ook veel minder geld voor gast sprekers kwijt 

De heren en Froukje van het bestuur kwamen toen snel tot een doortastend besluit 

En dat was het voor de kerst beschikbaar stellen van een éénmalige flinke duit. 

 

(P) Anke en Annaliisa werden door de overige commissieleden op stap gestuurd 

En hebben gezamenlijk bij de plaatselijke winkels heel wat rond getuurd 

Daarna kwamen de onderhandelingspraktijken van Annaliisa goed van pas 

En wat was het resultaat……. Een fantastische gevulde vrolijke Kersttas! 

 

(T) Op 20 december veel gezichten in de Gasthorn en tafels vol lekkers in de zaal 

Werd het door Annaliisa programma gebracht over de Finse kerst en de Finse taal 

Dit programma was al in 2020 door Taeke en haar reeds voorbereid 

Ondanks de pauze door Corona, bepaald geen verloren tijd. 

 

(P) Het lekkere Finse Kerstgebak was gemaakt door Annaliisa en Riek 

En tijdens de koffie  met een prachtige Finse film was ook nog mooie Sibelius muziek. 

Voor alles leden was er nog tijd om met elkaar een drankje op de kerst te drinken 

En kon het gebodene onder gezellig gekeuvel nog vóór het prima diner bezinken. 
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(T) Aan alles komt een einde, er was geluk, gezelligheid maar óók verdriet. 

Het jaar 2022 is gegaan, zoals het is, en daarom nu nog eens het aloude hernhutters lied. 

 

(P) Uren, dagen, maanden jaren, 

Vliegen als een schaduw heen. 

Ach, wij vinden, waar wij staren 

Niets bestendigs hier beneën 

Op de weg, dien wij betreden 

Staat geen voetstap die beklijft 

Al het heden wordt verleden 

Schoon ’t ons toegerekend blijft 

 


