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NIEUWSBRIEF 
                                                               Mei 2018 
 
Bericht van de voorzitter!  
 
Het mooie weer is in aantocht. Daarmee gaan de gedachten uit naar aantrekkelijke 
vakantiebestemmingen. Kortom het is bijna tijd voor een pauze in de activiteiten van de club. Eerst op 29 
mei a.s. nog wel naar Greetsiel in Ost Friesland natuurlijk. Dan komt op 14 juni nog de gelegenheid om 
in Leek van het haventje ( met versnaperingen) en Nienoord te genieten. Eigenlijk is de overbrugging 
naar 29 september 2018 niet zo heel lang, vind ik. Onder toeziend oog van het bestuur gaat onze 
activiteitencommissie vast en zeker door met het samenstellen van zinvolle en leuke activiteiten voor na 
de vakantieonderbreking. Mis ze niet en bezoek de bijeenkomsten in de Gasthorn te Zuidhorn. Prettige 
vakantie en tot bij de reis, een uitje van de SVWK of de eerste gezellige bijeenkomst op 29 september! 
 
Denkt u er om dat u voor de reis naar Greetsiel (Duitsland) een geldig paspoort of een geldige 
Ideekaart bij u moet hebben! De nieuwe Ideekaarten zijn tien jaar geldig. Het duurt, bij inlevering 
van een nieuwe pasfoto, ongeveer een week voordat uw reisdocument klaar is bij de gemeente. 
 
Op dinsdagmiddag 24 april waren er weer ruim veertig leden en enkele gasten aanwezig bij de 
presentatie van Joke Giethoorn. Ze gaf met name voorlichting over de mogelijkheden van het 
inschakelen van hulp via het Steunpunt Welzijn in Zuidhorn. Helaas kon ze de aanwezigen nog niet 
vertellen of de bekende welzijnswerkers na de herindeling in het Westerkwartier zullen kunnen blijven 
werken. De politici in de vier gemeenten hebben besloten dat dit moet worden gedaan door één 
organisatie. Hopelijk blijven de vertrouwde en gewaardeerde krachten werkzaam in onze regio. 
De hoofdmoot vormde echter onze speciale gaste Aafke Steenhuis. Ze is journaliste, schrijfster en 
kunstenares. Leden van de SVWK en inwoners van het Westerkwartier konden deze week genieten van 
de mooie foto’s van deze middag en een eerdere aankondiging in de Streekkrant dat Aafke Steenhuis in 
ons midden zou komen. De leden zagen tijdens haar goede presentatie en bij het voorlezen uit haar 
eigen werk, beelden van haar prachtige schilderijen die ons al een voorproefje gaven van o.a. de Eems, 
Emden, Greetsiel en Ost Friesland. In het gedeelte voor de pauze ging het over haar dagboeken en 
portretten. Eveneens met beelden van haar zelfportretten die ze in de afgelopen jaren maakte. 
 
Het reisje naar het Verzoamelhuus Aeldakerke, Smidhornerweg 18 in Niekerk was op 3 mei. Lucie 
Pakes, één van de drie in kleding van 1940-1945 gestoken vrijwilligers, vertelde ons over de vijf jarige 
ontstaansgeschiedenis en aan het einde had ze nog een amusant verhaal n.a.v. de getoonde gebreide 
wollen onderbroeken. Het museum is klein en de zestien leden van de SVWK konden net om de grote 
stamtafel zitten om koffie en thee te drinken met daarbij een stuk oorlogstaart. Biscuitjes, custardvla en 
jam in laagjes. Volgens sommige leden hoorde er oorspronkelijk nog een beschuit onder en dat werd 
door de vrijwilligers bevestigd. In het Verzoamelhuus bevindt zich ook een schat aan oude kleding. 
 

http://www.svwesterkwartier.com/


 

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 

Op dinsdag 29 mei, vanaf 12.45, uur gaan we vanaf de Gasthorn op reis met de bus van Paulusma  
naar Greetsiel! Aan de bushalte van de Friesestraatweg kunnen de drie dames uit Aduard instappen. 
Het programma ziet er als volgt uit: eerst naar rest.”Der Goldener Adler” aan de haven van Emden om 
daar van het uitzicht en van thee/koffie met gebak te genieten en daarna met een rit van een half uur 
door Ost Friesland naar Greetsiel. We kunnen dan al het fraais in het schilderachtige vissersplaatsje aan 
de Waddenkust bezoeken. Er zijn ook leuke winkeltjes! Bij mooi weer kan men op een terrasje gaan 
zitten of nog een visje of een ijsje eten. We sluiten de middag af met een drie gangen menu in Detern. 
Vanwege de totale kosten is besloten dat men vooraf moet betalen en dat verloopt prima. 
Om 20.30 uur zijn we terug bij de Gasthorn. Minder goed ter been….Rollators of een wandelstok 
meenemen! 
 
Op donderdagmiddag 14 juni kunt u vanaf 14.00 mee naar het zonnige terras van Het haventje van 
Leek. De medewerkers van De Zijlen verzorgen dan thee/koffie met gebak en daarna lopen we rustig 
naar het museum van Nienoord voor de expositie van “koetsen en kabouters!”, met het werk van Rien 
Poortvliet. Voor de hele middag wordt 10 euro gevraagd incl. vervoer, terrasgenot, en entree museum. 
Contactpersoon: Anke Douma (503378) of doumablaauw@home.nl en/ of Riek Leegte ( zie hierboven) 
 
Lief en Leed.  Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is, 
of door andere omstandigheden de bijeenkomsten niet kan bezoeken of is opgenomen in het verpleeg- 
of ziekenhuis. Mocht u nog heel veel felicitatiekaarten of kaarten voor zieken hebben dan willen we die 
graag ontvangen, opdat de lief en leedpot  vooral voor postzegels en bloemen kan worden ingezet. 
 
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 
 

 Berend Jan Dobma (de aardappelveredelaar) onlangs vader is geworden van een zoon; 

 de bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier meestal op de VIERDE dinsdag 
van de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn worden gehouden. Dus noteer: 
dinsdagmiddag 25-9; en vanwege de herfstvakantie 30-10 en 27-11 en 18-12-2018; 

 uitjes in de vakantieperiode zijn naar Leek donderdag 14-06 en Leeuwarden Aqua Zoo 13-09 zijn 

 Anja Fennema meerdere leden heeft kunnen helpen met hun belastingpapieren. Hartelijk dank! 

 het Verzoamelhuus in Niekerk moet worden verplaatst, omdat de eigenaar van het pand er een                    
bedrijf in wil vestigen. Men kan de expositie nog tot augustus bezoeken en dan hopen de 
tientallen vrijwilligers uit ’t Faan Oldekerk en Niekerk dat er een andere plaats beschikbaar is 
gekomen. Nu zijn er o.a.winkeltjes ingericht in de stijl van de jaren ’40-’45. Ook de overige 
aankleding van de expositie is in de stijl van het verzet en de oorlogsjaren ‘40—’45. De expositie 
is deze zomer iedere zaterdag en zondag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Of op afspraak. 

 de wisselexpositie in het Iwema-Steenhuis in Niebert met een jaar verlengd is en u de 
schitterende verzameling van onze leden Jaap en Maaike de Jong uit Marum, met prachtig 
materiaal over de Holland Amerika lijn en Maaike’s tientallen puddingvormen vanaf 5 mei weer te 
bewonderen zijn op donderdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.30- 17.00 uur. Entree 2.50. 

 we op donderdag 13 september het Aqua Zoo willen bezoeken. Kosten? Ongeveer 20 euro.  
 

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