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Op 5 mei vierden we de bevrijding. Maar het was ook het begin van heerlijk zomers weer! Iedereen kon 
genieten van hoge temperaturen. We hopen op langdurig lekker weer en zeker als we met velen naar het 
Lauwersmeer gebied gaan. Er hebben zich reeds meer dan dertig senioren gemeld. Maar u kunt nog mee, 
mits we een seintje krijgen. (Froukje 0594-504813). In de zomerperiode wil de activiteitencommissie nog 
uitstapjes organiseren. Mogelijk ook in de maanden augustus, september! 
 
Het reisje op dinsdag 24 mei a.s. gaat naar het activiteitencentrum van het Lauwersmeergebied en 
daar is boswachter Hans Gartner!  Een inspirerende spreker!  En we gaan eten bij de haven van 
Lauwersoog! 
Vanaf 13.15 uur willen we verzamelen op het parkeerterrein van De Gasthorn. We zullen dan meteen vragen 
om de kosten van maximaal 30 Euro te voldoen en vertrekken om 13.30 uur naar boswachter en vrijwilligers 
van het activiteitencentrum Lauwersmeergebied. Om 17.00 uur gaan we naar het nieuwe Restaurant 
Sterkenburg bij de haven van Lauwersoog voor een buffet met o.a. vis. De mogelijkheid van een spies met 
kip of varkenshaas i.p.v. vis, of een kaassoufflé voor de vegetariërs onder u is er eveneens.  
Alle kosten van het reisje vallen binnen de 30 euro p.p. Dus ook vervoer, kosten activiteitencentrum,  
thee, koffie, lekkers, ijsje etc. De route gaat heen via Zoutkamp en terug via Oldehove.  
We vertrekken om uiterlijk 19.00 uur vanaf Lauwersoog. Wilt u zich uiterlijk  donderdag 19 mei 
melden bij Froukje:0594 504813.  
 
Op donderdagmiddag16 juni is er een uitje georganiseerd naar “het Steenhûs” in Niebert. Dit is het enige 
overgebleven steenhuis in de provincie Groningen. De eerste steenhuizen (1350-1400) waren torenachtige 
verdedigingsgebouwen, die in vredestijd dienden als opslagruimte voor de oogst. Ze werden gebouwd met 
kloostermoppen en bestonden uit enkele vertrekken boven elkaar. In Niebert is o.a. een stijlkamer uit 1900, 
een meidenkamer-keuken en boven zijn oude gereedschappen, een schooltje, een grutters-kapperswinkel 
en een taveerne te zien. In de mooie tuin, met de oudste rode beuk van Nederland, kan op het terras een 
kopje thee of koffie worden gedronken. Er is ook een winkeltje! Voor opgave: Fia Bolhuis(zie Weetjes). 
 
Het bestuur is actief op velerlei terrein. We werden in maart opgeschrikt door het bericht dat verzorgingshuis 
De Wierde in Grijpskerk in 2018 zou worden afgestoten door de Zonnehuisgroep Noord.  
Wim Alberda en Froukje Boersma hebben weer deelgenomen aan een tweede bijeenkomst. Een gevormde 
werkgroep, met o.a. de cliëntenraad van De Wierde, is actief samen met de gemeente aan de slag om de 
mogelijkheden op papier te zetten. Daarbij is externe ondersteuning, bekostigd door de gemeenteraad. 
Een “De Wierde “ in de huidige vorm behoort niet langer tot de financiële mogelijkheden maar het College en 
de Cliëntenraad zijn heel actief in het onderzoeken van haalbare mogelijkheden, waarbij het belang van de 
oudere of hulpbehoevende inwoners van Grijpskerk en omgeving centraal staat. Men is positief en tevens 
worden er gesprekken met zorgverzekeraars gevoerd, vanwege de financiële mogelijkheden. Als er nieuws 
is, zal men ons weer bijeen roepen. 
 
 
“De vereniging zal zich zo mogelijk aansluiten bij een federatie van ouderenverenigingen”. (statuten) 
Het bestuur heeft de startnotitie ontvangen van de FASv (federatie van algemene seniorenverenigingen). Op 
donderdag 12 mei zullen twee afgevaardigden van ons bestuur de startbijeenkomst in Amersfoort bijwonen. 



Het voorlopige bestuur van de FASv zal daar de plannen en de startnotitie van de federatie nader gaan 
toelichten. Dit bestuur wil op 12 mei peilen hoeveel interesse er bij de nieuwe seniorenverenigingen is omdat 
men voor de zomervakantie de statuten van de nieuwe federatie wil laten passeren. 
Vanwege de financiële consequenties wil men op 1 oktober starten .Ons bestuur komt op 31 mei nog bijeen 
om zich te beraden over te nemen stappen en komt hier in september tijdens de ledenbijeenkomst op terug. 
In de Nieuwsbrief van september kunnen we meer informatie vanuit ons bestuur geven. 
 
Weetjes: 
  
Weetje: Dat het bestuur heel hard bezig is om samen met Taeke Boersma en Theo de website te bouwen.  
 
Weetje: Dat op onze bijeenkomst in april het bestuur wel heel erg veel verschillende informatie aan wilde 
bieden. Dat daardoor het programma misschien wat onoverzichtelijk werd.  Het bestuur besefte dit later en 
zal de planning beter bewaken. Maar wat waren de beelden van Feiko Jager prachtig! Binnenkort zal de dvd 
die hij maakt van deze foto’s beschikbaar zijn voor hen die hem hebben besteld. De bijeenkomsten van de 
Seniorenvereniging Westerkwartier steeds gehouden zullen worden op de VIERDE dinsdagmiddag van de 
maand, te weten: 24-5 (reisje),  27-9,  25-10,  22-11. Het kerstdiner is op 20 december. (noteren in uw 
agenda) 
 
Weetje: Er is veel belangstelling voor reisjes binnen de vereniging en daarom organiseren Geertje Dekker en 
Fia Bolhuis op donderdag 16 juni ‘s middags  een extra reisje naar museum ’t Steenhûs in Niebert! De 
entreeprijs is E 2,50 en voor het vervoer vanaf Zuidhorn wordt E 1,50 gevraagd. Opgave bij Fia Bolhuis:0594 
697609 of f.bolhuis@kpnmail.nl. Openingstijd is van 13.30-17.00 uur. Er is een traplift! Wilt u bij uw opgave 
doorgeven of u zelf kunt en wilt rijden! 
 
Weetje: dat er binnenkort zal worden gewandeld in het NAM park bij Grijpskerk onder leiding van Jeen van 
Manen. Via de mail zullen we leden  informeren en Theo belt reeds bekende geïnteresseerden. Indien meer 
leden alsnog mee willen wandelen, dan kunnen ze zich bij Theo of Froukje melden. (zie gegevens bovenaan 
de Nieuwsbrief) 
 
Weetje: Hoorcentrum Westerkwartier, eigenares Wilgis Schoffelmeijer, Brilweg 3 in Zuidhorn gaat dit jaar 
een lustrum vieren in oktober en sponsort ons! Neem uw pasje voor korting mee als u batterijen wilt kopen! 
 
Weetje: dat op vrijdag  27 mei een extra Samen Aan Tafel wordt georganiseerd. Deze keer kunt u met 
anderen genieten van een heerlijke high tea!  Deze bestaat uit zoete, hartige, warme en koude gerechten  
voor 6 Euro p.p. Inloop vanaf 16.30! uur in Klein Hanckema (gebouw naast de herv. Kerk), Jellemaweg in 
Zuidhorn. De high tea begint om 17.00 uur . Wel even opgeven, op maandag  23 en dinsdag 24 mei 
tussen 20.00 en 21.00 uur bij Alie Westra. Tel. 0594 503808 of via de mail:aliewestra@home.nl, ook 
als u vervoer wenst! In Zaken die uw aandacht vragen komt informatie over “Samen aan tafel” van 16 
september. 
 
Weetje: Dat er op woensdag 3 augustus een natuurmarkt wordt gehouden in de botanische tuin “De 
Kruidhof” in Buitenpost. Van 10.00 uur tot 17.00 uur. Gratis entree. 
 
Weetje: dat “de kleine Plantage” in Eenrum op vrijdag 17 en 24 juni en 1 juli, zaterdag 18 en 25 juni en 2 juli, 
en zondag 19 en 26 juni en 3 juli een route heeft langs de “kleine Plantage”, Oosterhouwen en Jan Steen . 
Voor informatie:www.tuinkunsthogeland.nl 
 
 Weetje: deze Nieuwsbrief kunt u misschien laten lezen aan andere senioren, opdat ze lid worden! 
 
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten! 
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