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NIEUWSBRIEF 
februari 2017 

 
 
Beste leden, 
Op dinsdag 28 februari vindt onze eerste jaarvergadering plaats. U zult de stukken spoedig ontvangen. 
Na de pauze komt burgemeester Bert Swart van de gemeente Zuidhorn ons bijpraten over de 
gemeentelijke ontwikkelingen in het Westerkwartier. Voor u een opgelegde kans hem aan de tand te 
voelen. 
 
Op dinsdagmiddag 24-1 hielden we onze goed bezochte Nieuwjaarsvisite met een muziekprogramma 
verzorgd door Piet Bolhuis. Het werd een uiterst gezellige middag en af en toe werd er luidkeels 
meegezongen met de “hits van toen”. Het aangeboden drankje en wat warme snacks vonden gretig 
aftrek. Diverse leden leverden suggesties op papier aan voor eventuele uitjes in de omgeving. 
 
We organiseren op donderdagmiddag 16 februari 2017 een uitstapje naar het Blikmuseum in Niezijl. 
Vertrek vanaf 14:00 uur van de parkeerplaats van de Gasthorn. Contactpersoon: Riek Leegte, telefoon: 
502880. ( kosten 8 euro incl 2x koffie/thee, museumgebak en vervoer vv) 
 
Op donderdagmiddag 16-3 kunt u het Groninger mosterd museum “”Abrahams Mosterdmakerij” in 
Eenrum bezoeken. De tijd lijkt er stil te hebben gestaan. Maar er wordt nog steeds grove Groninger 
mosterd gemaakt. Na afloop gaan we naar het restaurant. Meerdere leden hebben zich reeds 
opgegeven, maar u kunt zich nog tot 1 maart opgeven! Kosten incl. rondleiding, 2x thee/ koffie en 
appelgebak en vervoer € 9,-. Contactpersoon Fia Bolhuis, telefoon 697609 of f.bolhuis@kpnmail.nl.  
 
Op donderdagmiddag 23 maart vindt er weer een workshop “kleien” plaats bij atelier Pepales in 
Noordhorn. De middag begint om 14.00 uur en kost 15 euro, inclusief materiaal en koffie/thee. 
Er kunnen nog leden bij! U kunt zich opgeven bij Geertje Dekker: 504617 of geertjedekker@ziggo.nl . 
 
Op dinsdagmiddag 28 maart houden we een gezellige Groninger middag met…….. 
 
Ons reisje in mei gaat dit jaar naar Eernewoude en het fraaie natuurgebied de Alde Feanen. Meldt u 
vroeg aan! We gaan uit van veel animo. Aangezien dit populaire uitjes zijn, hebben we al gereserveerd!  
We vertrekken vanaf 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. ( Op dit skûtsje werd onze olympische 
zeilkampioene van 2016, Marit Bouwmeester binnengehaald voor de huldiging in Friesland!) 
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 een uur of acht ‘savonds weer terug te zijn in onze woonplaatsen. 
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
 
 
 
 
 
De Haan Financiële Planning   Lukkien & Schultinga (zelfstandig adviseur RegioBank) 

0594 - 200 100     0594 - 500 990 
 
www.dhfplanning.nl    www.lukkienschultinga.nl 

 

De kosten voor de hele middag en incl. het vervoer bedragen 35 euro p.p., die we graag vooraf willen 
ontvangen. Contactpersoon is Froukje Boersma.0594 504813 of via de mail zie bovenaan Nieuwsbrief. 
 
Bioscoopagenda 50+ https://pathe.nl/event/50plusbios  en dan klikken op: 50plus Bios-Pathé. 
Wij willen 1x per maand met leden van de SVWK naar een film. Theo de Wildt is contactpersoon tel.: 
0644338165. De kosten zijn  €6,50 voor een kaartje, inclusief een kop koffie of thee met wat lekkers!  
U kunt altijd meerijden en opgehaald worden als het nodig is. De film op dinsdagmiddag 21 maart is: 
The man who knew infinity. Een waar gebeurd verhaal. Srinivasa groeide op in het straatarme India en 
als autodidact met veel talent werd hij via de universiteit in Cambridge, een heel beroemde wiskundige. 
 
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. Veel pasjes zijn reeds verstrekt! Volgend jaar 
wachten we niet tot het lidmaatschapsgeld binnen is, maar maken we alle pasjes begin januari klaar in 
de hoop dat iedereen dan reeds het lidmaatschapsgeld heeft overgemaakt. De verstrekking van pasjes 
vindt plaats op onze nieuwjaarsbijeenkomst. ( indien het bedrag van het lid binnen is.) 
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  
 
Weetjes/ Wist u dat…………: 
 

 de commissie heel graag suggesties wil ontvangen van mogelijke sprekers of gasten voor de 
dinsdagmiddagbijeenkomst! We leggen weer kaartjes voor suggesties op tafel! 

 we op dinsdagmiddag 28 maart  een groninger middag houden! Met speciale gast van 
RTVNoord. Vanwege de gemaakte extra versnaperingen vragen we die middag 5 euro incl. 
koffie of thee. 

 op dinsdagmiddag 25 april Winnie van Hasselt, lid van de SVWK, komt vertellen over “de oorlog 
van mijn ouders”. Haar broer Ron schreef het boek “de oorlog van mijn vader”. Het boek begint 
in de eerste oorlogsdagen met de vlucht van hun ouders vanuit Enschede, via Amsterdam en 
een roeiboot vanuit IJmuiden…..Winnie is geboren in Engeland. 

 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)! Onze leden hebben reeds een flyer ontvangen en we hopen dat u 
ook actief mee doet met het werven van nieuwe leden. Als u meer flyers wenst voor dat doel, 
dan kunt u Gerrit Snip even bellen of mailen. (zie bovenaan de Nieuwsbrief) 

 Als filmdata  voor bezoek aan de seniorenbios kunnen worden genoteerd: 21-03; 3-04; 9-05; 
27-06 

 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 
28-2-2017,28-3-2017,25-4-2017 en het reisje op 23-05-2017!Vervolgens26-9-2017,24-10-
2017,28-11-2017 en19-12-2017! Graag noteren in agenda of op uw kalender! 

 Op zaterdagmiddag 11-02 bezochten aangemelde vrijwilligers de toekomstige buurthuiskamer 
aan de Nieuwstraat in Zuidhorn. De schilders zijn bijna klaar. Men wil zaterdag 8-04 starten! 

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