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NIEUWSBRIEF 
maart 2018 

 
Bericht van de voorzitter! Hebt u ze gezien? De twee ter keuze gestelde mogelijkheden voor de 
huisstijl van de gemeente Westerkwartier? Het Dagblad van het Noorden deed er meteen maar een paar 
ideeën voor de gemeenteauto’s bij. Gelukkig beseft men dat de gemeentenaren er waarschijnlijk niet 
veel van begrijpen. Er is dus een uitgebreide uitleg bijgevoegd. Wat mij betreft is dat altijd een veeg 
teken. Een logo dat veel toelichting nodig heeft (en dan in mijn ogen nog nergens op lijkt) heeft bij 
voorbaat een geringe kans om succesvol te worden. Ik kan geen enkele associatie met het 
Westerkwartier ontdekken. Het eerste weggegooide geld. En de gemeente bestaat nog niet eens. Maar 
levenservaren als wij zijn geven wij de moed natuurlijk nog niet op. 
 
Op dinsdagmiddag 27-2 werd onze jaarvergadering gehouden. Helaas was onze voorzitter 
Wim Alberda van E. weer geveld door de griep, maar was de rest van het bestuur compleet. Helaas 
meldde zich nog niemand voor een bestuursfunctie. Vóór de pauze kon nog een leuke film over het 
gebied van de toekomstige gemeente Westerkwartier worden vertoond. Deze film is onlangs vertoond bij 
het toneelstuk over de komende herindeling. Er kwamen nog geen dienstauto’s in voor, wel een 
oldtimer, Volvo. De aanwezige 43 leden waardeerden de film van ongeveer 20 minuten. 
 
Na de pauze kwam Anet Idsinga van de Veiligheidsregio Groningen (dit keer de brandweer) ons met 
voorbeelden informeren over brandpreventie! We werden geconfronteerd met diverse voorbeelden 
waarmee brand, rookontwikkeling en/of koolmonoxide vergiftiging en brandwonden kunnen worden 
voorkomen. Een dichte slaapkamerdeur kan voor u ook van levensbelang zijn! Evenals rookmelders! 
 
Het bezoek aan het Abel Tasmankabinet , Kompasstraat 1 in Lutjegast op donderdagmiddag 22-2 was 
een groot succes. We werden om 14.00 uur opgewacht door meerdere vrijwilligers en direct in twee 
groepen verdeeld. Het kabinet is qua ruimte geschikt voor ongeveer 15 bezoekers. De tweede groep 
ging de fraaie kerk bezoeken. En die was vlakbij. Maar we kregen naast de uitstekende voorlichting in 
het kabinet en in de kerk nog een heel leuk optreden van Joke Algra (accordeon) en Kees de Vries (op 
een Franse doedelzak). Ze zongen daarbij liederen uit de tijd van de zeventiende eeuw.  
 
Op dinsdag 29 mei (vanaf 12.45 uur) gaan we op reis met de bus van Paulusma naar Greetsiel! Er 
moeten minimaal 40 leden zich melden voor de trip. We gaan gezamenlijk Ost Friesische Tee of Kaffe 
drinken en natuurlijk inclusief Kuchen! Daarna kunnen we het schilderachtige vissersplaatsje bezoeken 
en vervolgens stappen we weer in de bus voor een rondtour door Ost Friesland. We sluiten de middag af 
met een drie gangen menu in Detern.  
 
De kosten zijn € 37,50 en eventueel voor een niet lid € 42,50. Om 20.30 uur zijn we terug bij de 
Gasthorn. De terugreis is ongeveer vijf kwartier. Aanmelden zo spoedig mogelijk bij Froukje (zie boven). 
Op de afgelopen gezellige middag hebben zich velen gemeld. 
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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 

Een versje over aardappels uit 1816 wat ik vond in een schoolboekje uit 1853! 
 

Aardappels en brij 

Met gezondheid er bij, 

Geeft vreugde en geluk, 

Maar taarten en Wijn, 

Met ziekten en pijn, 

Geeft kommer en druk, 

Elk zing dan met mij: 

“Aardappels en brij, 

Met gezondheid er bij, 

maakt vroolijk en blij”. 

 
Op dinsdag 27 maart zal Berend Jan Dobma, afgestudeerd in Wageningen en werkzaam op een grote 
proefboerderij in de Westpolder, ons uitgebreid vertellen over de teelt en ontwikkeling van nieuwe 
aardappelsoorten. In juni kan een gezelschap van maximaal acht leden ‘s avonds de proefboerderij 
bezoeken. 
 
Op donderdagmiddag 5 april kunnen we een bezoek brengen aan de oudheidskamer van Oldekerk, in 
het hart van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Bij Riek Leegte (502880) krijgt u meer informatie, ook 
over de lage entree en kosten. Op de komende gezellige middag is een aanmeldingsformulier. 
 
In april komt de schrijfster Aafke Steenhuis. Ze schreef al vanaf haar 9de en woonde toen in Zuidhorn. 
 
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……… 

 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 steeds op de VIERDE dinsdag van 
de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn worden gehouden. Dus noteer: 
dinsdagmiddag 27-3 & 24-4; en het reisje 29 mei 2018! 

 Anja Fennema (500182) kan u weer helpen bij het invullen van uw belastingformulieren! 

 het Steunpunt Welzijn in de gemeente Zuidhorn in PAND10A in de Nieuwstraat in Zuidhorn 
iedere dag van 9.00 - 12.00 uur bemenst wordt door deskundige vrijwilligers. Zij zoeken 
vrijwilligers. Tel. 0594 - 508 888. Joke van Giethoorn zal in de april bijeenkomst voorlichting 
geven over het Steunpunt. Vergelijkbare ondersteuning is er in Oldehove, Leek ,Marum etc. 

 de activiteitencommissie wil weten wie er mee willen doen aan een rijvaardigheidstest voor 
senioren en dat er nu nog maar twee meldingen binnen zijn gekomen van de SVWK en acht 
meldingen van de PCOB. We zullen nu gaan uitzoeken wanneer dit kan worden gegeven. 

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

http://www.svwesterkwartier.com/

