
 

         SENIORENVERENIGING WESTERKWARTIER  

opgericht 1 januari 2016 
www.svwesterkwartier.com 

 
 

Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: 
Wim Alberda van Ekestein Theo de Wildt 

IBAN NL68 RBRB 0929 2882 97 
Djuke Zwier - Houweling 

Kuyperstraat 1 
9801 KK Zuidhorn 

0594 - 642 835 06 - 4433 8165 0594 - 505 859 
maralgro@planet.nl tdewildt@kpnmail.nl j.zwier@xs4all.nl 

   
Lief- & leedmeldingen: Activiteiten: Bezorging & ledenadministatie: 

Lodewijk Hoogstra Froukje Boersma Gerrit Snip 
 
 

0594 - 503 999 

 
 

0594 - 504 813 

 
 

0594 - 504 750 
l.hoogstra@kpnplanet.nl fmboersma@hetnet.nl g.snip1@home.nl 

 

NIEUWSBRIEF 
Oktober 2017 

 
We hebben zeer onverwacht afscheid moeten nemen van ons lid Jaap Douma.  
Voor Anke is het goed te weten, dat wij zijn inzet voor onze vereniging  vooral aangaande de opzet en 
uitvoering van de ledenadministratie en het ontwikkelen van de lidmaatschapskaarten in ons eerste 
verenigingsjaar zeer hebben gewaardeerd. 
Misschien hebt u er over gelezen in de krant of het gehoord via de radio: hoe staat het met het 
nummerbordje aan uw huis? Is het goed leesbaar met name als het donker is en niet verstopt achter een 
struik in de tuin? De hulpdiensten klagen er allang over dat ze woningen ‘savonds en ‘snachts niet goed 
kunnen vinden. Het is letterlijk “ een zaak van leven en dood” was vorige week in het Dagblad van het 
Noorden te lezen. Zorg voor een duidelijk wit (bordje)- zwart (cijfer)- contrast. Als het kan een uitvoering 
die in het donker reflecteert! Op dinsdagmiddag 24 oktober a.s. in de Gasthorn in Zuidhorn of mogelijk op 
donderdagmiddag 19-10 in het Steenhuis in Niebert hoop ik u weer in blakende gezondheid te 
ontmoeten. (voorzitter SVWK. Wim Alberda van E.) 
 
Wat biedt de activiteitencommissie……( naast voorlichting  in het eerste deel van de middag) 
Onze gast voor dinsdag 24-10 is Rob Olieroock  voormalig eerste stuurman op de grote vaart. Hij voer 
ook op het latere opleidingsschip de “Eendracht” en later met grote vrachten over de oceanen. Aan de 
hand van beelden en mogelijk filmmateriaal neemt hij ons mee op zijn reizen. 
Op donderdagmiddag 19-10 kunnen we naar het Steenhuis in Niebert. Naar de tentoonstelling die door 
Jaap de Jong is samengesteld over de Holland-Amerikalijn. Vertrek van de Gasthorn om 14.00 uur. 
Aanmelden voor donderdagochtend bij Froukje Boersma 504813 of per mail: fmboersma@hetnet.nl. 
In november zullen we beelden zien van Iran, het vroegere Perzië, gepresenteerd door Frank van Wely. 
In december zal de groninger schrijver Fré Schreiber ons vermaken, voorafgaande aan het kerstdiner. 
 
Op dinsdagmiddag 26 september heeft Egbert Jan van Kalfsbeek, vrijwilliger van het Groninger 
landschap, een boeiende middag voor ruim 40 leden verzorgd. We hebben prachtige foto’s van de 
natuur in onze provincie gezien. Een enthousiaste verteller die prachtige foto’s overdag en ‘s nachts 
heeft gemaakt van insecten, vlinders, en vogels vlak bij zijn huis in de omgeving van Boerakker 
 
Op donderdagmiddag  28 september gingen 16 leden op bezoek bij het kerkje van Harkema. Het was 
het eerste uitstapje na de zomervakantie en iedereen was opgetogen. We kregen een interessante uitleg 
over het ontstaan van het kerkje. Dat onze gids ook nog prachtig een lied van Schubert ging zingen was 
een verrassing die door iedereen erg gewaardeerd werd. Na het "kerkbezoek" gingen we met elkaar 
koffie met appeltaart nuttigen in  de ouderwets gezellige gelegenheid  op het terrein. De stemming was 
opperbest en er werd heel wat afgepraat. Wie dat wilde kon nog wat wandelen door de tuin,  om te zien 
hoe Harkema deze had aangelegd voor zijn gehandicapte dochter. Een prachtige middag waarvan de 
hele groep heeft genoten. 
 
Op vrijdag 6 oktober waren we aanwezig op een goed verzorgde Seniorenmarkt in “het Marheem” in 
Marum. Er waren vele thuiszorgorganisaties, Seniorweb, de veiligheidsregio, diëtiste etc etc.  
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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 

 

 
U kunt 1x per maand met andere leden van de SVWK en veel andere senioren naar bioscoop Pathé in 
Groningen. Geertje Dekker is onze contactpersoon (telefoon 0594 504617).  Of Theo (zie briefhoofd) 
Op maandag 30-10 om 13.30 uur wordt de film  “de Main” vertoond. Samuel (Omar Sy) leidt een 
onbezorgd leventje tot hij wordt geconfronteerd met een dochter uit zijn verleden…. Op maandag 13-11 
draait “Het verhaal van Jackie Kennedy”. De kosten zijn € 6,50 voor een kaartje (incl. een kop koffie/ thee 
met wat lekkers)! De reiskosten worden hoofdelijk omgeslagen. We gaan met de auto of trein naar 
Groningen. U kunt meerijden en opgehaald worden als het nodig is. U kunt uiteraard rechtstreeks gaan. 
 
Het is een half jaar gelden dat de buurthuiskamer PAND 10A in Zuidhorn onder veel belangstelling werd 
geopend. Na de opening leek het eerst wat stil te worden. Maar daar is inmiddels verandering in 
gekomen. Steeds meer mensen weten de voordeur te vinden voor een kopje koffie of thee en soms een 
goed gesprek. Soms komt men voor de lekkere maaltijden op woensdag of voor de uitgebreide High tea 
op zondag( hartig en zoet). De eerste Bingo met leuke prijzen op vrijdagmiddag halverwege de maand 
was beregezellig en er is regelmatig een creatieve dinsdagmiddag. Op donderdag 19 oktober gaat om 
15.00 uur de eerste Soos van Koos van start (alleen voor mannen!!). Het volledige programma kan men 
vinden op de site( www.buurthuiskamerzuidhorn.nl) en op het raam van PAND 10A. Voor maaltijden, 
High tea, workshops etc moet men zich aanmelden via Djuke Zwier- 0640730836 
 
In Grijpskerk  is de dorpscoöperatie ”Grijpskerk verbonden” onlangs opgericht en zal het dorpsloket 
“Voor Elkaar”” op 3 november, ‘sochtends om 10.00 uur,  worden geopend. Deze plek wordt de plaats 
waar de inwoners van de oude gemeente Grijpskerk terecht kunnen met hun vragen op velerlei terrein 
met name betreffende de zorg. Voorlopig is het loket in de hal van De Wierde en na de veranderingen 
van dit verzorgingshuis tot MFC krijgt het hierin een eigen plek. Er is daarnaast nu een lijst gekomen met 
vrijwilligers die allerlei hulp willen bieden. Vergelijkbaar met de rol die het Steunpunt Welzijn in PAND 
10A voor inwoners van de oude gemeente Zuidhorn verricht. 
 
Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is of opgenomen in 
het ziekenhuis. Dan kan er voor een kaart, brief of bloemetje namens de SVWK worden gezorgd. 
Bericht:  Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
Weetjes…………: 

 Er loopt tot november een expositie in het Steenhuis “Iwema” (1400) in Niebert. De speciale 
expositie die ons lid, Jan de Jong, uit Marum heeft ingericht gaat over de “Holland-Americalijn”.  

 De bijzondere tentoonstelling “Rijk in Groningen” in het Groninger Museum kunt u nog bekijken 
tot 12 november! ((Hanckema) borgen en stadspaleizen en oa. schitterend zilver en porseleijne) 

 de VNG controlelijst voor een seniorvriendelijke gemeente moet gaan over: communicatie en 
informatie; financiën; mobiliteit; wonen en zorg en preventie. Iets om te onthouden!! 

 De bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier worden steeds op de VIERDE 
dinsdag van de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn gehouden. Dus noteer:  
dinsdagmiddag 24-10, 28-11 & 19-12-2017 en 23-01-2018 en 27-02, 27-03 en 24-04- 2018 

 Het Steunpunt Welzijn in de gemeente Zuidhorn wordt  iedere dag van 9.00- 12.00 uur bemenst 
door deskundige vrijwilligers. Zij proberen samen met u oplossingen te bedenken voor vragen 
zoals o.a. “kan iemand mij helpen bij het ophangen van een lamp?” (tel.505866). 

 De federatie van Groninger muziekkorpsen (FGMC)  organiseert op zaterdag 16 december het 
jubileumconcert van 19.30 tot ca 22.30 uur in de Martinihal. De toegang is 6,50 E p.p. (eigen 
vervoer) per brief:  bestellen tot 27-11-2017. Kaartverkoop kerstconcert, Vooronder 28, 9733EH 
in Groningen of kaartverkoop@muziekingroningen.nl 

 De contributie voor 2018 bedraagt weer € 25. Voor echtparen en leden die op hetzelfde adres 
wonen bedraagt de contributie € 20 In 2017 worden alle pasjes reeds in december gemaakt! 
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