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NIEUWSBRIEF 
maart 2017 

 
 
Beste leden, een voorwoord van uw voorzitter Wim Alberda van E. 
 
Zo, de politieke stofwolken zijn aan het optrekken. 
Duidelijk is geworden, dat politieke partijen in het Nu moeten leven en niet in het Toen blijven hangen. 
In de tijd van de dorsmachine moet je niet blijven verlangen naar de dorsvlegel. Daarvoor bestaan 
museums. En het ergste : je dupeert mensen.  
Op 28 maart a.s. mogen we ons verheugen op een middagje Groninger cultuur. Gelukkig is er ook een 
onderdeel dat in het Westerkwartiers wordt gepresenteerd. De rest gaat in een andere variant van het 
Gronings. Niet denken: Gronings het is niks en het wordt niks. Alle talen zijn goed in staat op elk niveau 
uiting te geven aan wat er in een bepaald gebied leeft. 
 
Van de activiteitencommissie….. 
Op dinsdag 28 februari vond onze eerste jaarvergadering plaats. Er leek even een lastige situatie te 
zijn ontstaan toen zowel voorzitter als penningmeester zich door ziekte moesten afmelden en Djuke 
Zwier ook pas in de pauze aanwezig kon zijn. Maar de algemene ledenvergadering kon in een half uur 
worden afgewikkeld. Taeke Boersma was ‘sochtends direct gaan zoeken naar een aanvulling op het 
programma vanwege de calamiteit dat de helft van het bestuur afwezig zou zijn. Hij presenteerde ons 
een film over de spoorlijn Groningen- Drachten. De ruim veertig aanwezigen waren enthousiast over 
deze aanvulling van de middag. Na de pauze kwam burgemeester Bert Swart, van de gemeente 
Zuidhorn, ons bij praten over de gemeentelijke ontwikkelingen in het Westerkwartier. Er werden vele 
vragen gesteld, die op een humoristische wijze werden beantwoord. Als dank kreeg hij een doos Merci.  
Achteraf een toepasselijk cadeau want Brg. Swart wordt vanaf 1 juli burgemeester in Midden Drenthe! 
 
Op donderdag16 maart hebben 21 leden van de SVWK een bezoek gebracht aan het Mosterdmuseum 
in Eenrum. Het was schitterend voorjaarsweer en iedereen genoot van de mooie route. Binnen was het 
wat donker en koel in de werkplaats. Maar er werden vele potjes groninger mosterd aangeschaft en we 
konden weer opwarmen met heerlijke appeltaart bij de warme koffie en thee. De terugreis verliep 
voorspoedig met nog prachtig lente weer. ( op www.svwesterkwartier.com komt een verslag en foto’s!) 
 
Op dinsdagmiddag 28 maart houden we een gezellige Groninger middag met o.a. Olaf Vos, bekend 
van RTV Noord. Riek Leegte zal een door haar geschreven verhaal in het Westerkwartiers voorlezen! 
We zorgen voor wat typisch Groningse lekkernijen en vragen deze middag daarom van u een bijdrage 
van vijf i.p.v. drie euro.(We hebben helaas moeten afzien van de warme groninger eierbal) 
 
Op donderdag 20 april kan o.l.v. vrijwilligers van het Groninger Landschap de Coendersborgh in Nuis 
worden bezocht. Daarnaast is er een wandeling! Contactpersoon: Geertje Dekker:504617 of 
geertjedekker@ziggo.nl  De kosten van de middag zijn 3,50 excl vervoer., incl consumptie in de borg. 

http://www.svwesterkwartier.com/
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Ons reisje  23 mei gaat dit jaar naar Eernewoude en het fraaie natuurgebied de Alde Feanen. Meldt u 
vroeg aan! Er is al veel animo. Aangezien dit populaire uitjes zijn, hebben we reeds  gereserveerd!  
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 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 vv Zuidhorn). Dit willen we graag vooraf 
ontvangen. Contactpersoon is Froukje Boersma.0594 504813 of via de mail.( kop Nieuwsbrief) 
 
Wij willen 1x per maand met leden van de SVWK naar een film. Geertje Dekker is contactpersoon 
(telefoon 0594 504617). 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 op maandagmiddag 3 
april is Tonio. A.F.T. van der Heijden schreef een “requiem roman” naar aanleiding van het 
verongelukken van zijn 21 jarige zoon, Tonio. Boek en film werden veel geprezen. Met o.a. Pierre 
Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters. Bioscoopagenda 50+: https://www.pathe.nl/event/50plusbios. 
 
Bericht van uw penningmeester! De contributie voor 2017 bedraagt € 25,=. Voor echtparen en leden 
die op hetzelfde adres wonen bedraagt de contributie voor het 2

e
 lid € 20,=. IBAN NL68 RBRB 0929 

2882 97 t.n.v. Seniorenvereniging Westerkwartier. Misschien kunt u uw vrienden in het Westerkwartier 
opwekken om lid te worden. Neem hen mee naar onze middag of uitje! Deel uw Nieuwsbrief of tip hen 
over onze website: www.svwesterkwartier.com Tijdens de vorige bijeenkomst werden drie mensen lid! 
 
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. 

 op dinsdagmiddag 25 april komt Winnie van Hasselt (geboren in Engeland en lid van de 
SVWK)  een heel bijzonder verhaal vertellen over haar ouders. Haar jongere broer Ron schreef 
het boek “de oorlog van mijn vader”. Het boek begint in de eerste oorlogsdagen met de vlucht 
van hun ouders, toen nog verloofd,  vanuit Enschede. Ron van Hasselt schreef later‘Afscheid in 
Malchow en andere verhalen”. Winnie werkt al enige jaren aan een boek over haar moeder. 

 we op donderdagmiddag 11 mei de joodse synagoge in Groningen willen bezoeken. 

 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: 3-4, 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 
28-3, 25-4 & het reisje 23-5! Vervolgens 26-9, 24-10, 28-11 & 19-12! Graag noteren in agenda 
of op uw kalender! 

 De buurthuiskamer in Aduard is populair. Nu wordt er hard gewerkt om de buurthuiskamer in 
Zuidhorn klaar te maken voor de start op zaterdag 8 april! Er worden nog vrijwilligers gezocht. 

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

https://www.pathe.nl/event/50plusbios
http://www.svwesterkwartier.com/

