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NIEUWSBRIEF 
september 2017 

 
We mogen weer genieten van de inspanningen van onze activiteitencommissie, die zich overigens graag 
versterkt zou zien door “nieuw bloed”. De gemeentelijke herindeling gaat stilletjes verder. De 
samenwerkende seniorenverenigingen in het Westerkwartier maken zich dan ook op om onze belangen 
onder de aandacht te brengen. Op landelijk niveau wordt daar eveneens hard aan gewerkt. Het is zeker 
niet verboden dat uzelf zich met uw ideeën meldt. Niet afwachten en de verantwoordelijkheid aan 
anderen laten en “ze” de schuld geven. Uw stem uitbrengen bij een politieke verkiezing is een opgelegde 
mogelijkheid uw verantwoordelijkheid te nemen. Democratie leeft door een actief volk. Zet uw beste 
beentje voor ten gunste van uw vereniging en leefomgeving (vz. Wim Alberda van E.) 
 
Nog even een terugblik op de periode voorafgaand aan de lange zomer….. 
Ons reisje naar Eernewoude was een groot succes! Op dinsdag 23 mei voeren we o.a. door het fraaie 
natuurgebied de Alde Feanen. We bezochten eerst het Skûtsje museum in Earnewrâld. Daar werd onder 
het genot van kopje thee of koffie met wat lekkers, uitleg gegeven over het ontstaan van het museum. 
Nadien konden 41 leden van de SVWK, onder leiding van twee gidsen, het museum bezoeken. Tijdens 
de rondvaart die daarop volgde, zorgde de kapitein voor een rustige vaartocht en twee aardige 
behulpzame dames voorzagen ons van alle gewenste drankjes ,een kop soep en meerdere broodjes. 
Alles liep die dag op rolletjes, mede door onze deelnemers, de chauffeurs, de enthousiaste vrijwilligers 
van het Skutsjemuseum en de beroepskrachten van de rondvaartboot.  
 
En nu een uitje op veler verzoek naar……Kerkje Harkema, Medenerweg 5 in Den Ham ( bij Aduard)! We 
gaan op donderdagmiddag 28 september en vertrekken om 14.00 uur  
We gaan naar een pittoreske locatie die door Albert Harkema (overleden in 2011) in veertig jaar is 
gecreëerd. Het kerkje staat op een lichte verhoging  en we gaan thee of koffie met zelfgebakken 
appeltaart eten, max. €10,-. Informatie en aanmelding vóór 25 -09 bij Riek Leegte telefoon: 0594-
502880.  
 
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 de Wildt ( zie boven 
aan de brief). De kosten zijn € 6,50 voor een kaartje (incl. een kop koffie/ thee met wat lekkers)! De 
reiskosten worden hoofdelijk omgeslagen. We gaan normaliter met de auto of trein naar Groningen. U 
kunt meerijden en opgehaald worden als het nodig is.  
  
Op dinsdagmiddag 26 september zal Egbert Kalfsbeek, vrijwilliger van het Groninger landschap een 
middag voor de leden en geïnteresseerden verzorgen. Daarbij zien we o.a. foto’s en films van de natuur 
in onze provincie, zoals van insecten tot zoogdieren en van de prachtige planten die er groeien en 
bloeien! Egbert Kalfsbeek was onlangs de enthousiaste begeleider bij de wandeltocht rondom 
Coendersborgh. Andere vrijwilligers hebben ons toen een rondleiding gegeven in de borg. 
Aan het begin wordt een half uur vrij gehouden voor voorlichting. Vermoedelijk komt er een 
vertegenwoordiger van de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn informatie geven over o.a. mantelzorg. 

http://www.svwesterkwartier.com/
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Op dinsdagmiddag 24 oktober zal het over de grote vaart gaan! Rob Olieroock, voormalig eerste 
stuurman op de grote vaart, zal de middag verzorgen. Beamer en groot scherm zijn al voor zijn films 
gereserveerd!  
 
En…..wat stond er in de Nieuwsbrief van mei: “op de dag vóór koningsdag ontving ons bestuurslid 
Lodewijk Hoogstra uit handen van burgemeester Swart een koninklijke onderscheiding!”  Helaas werd 
Bert Swart de volgende dag, op koningsdag, plotseling opgenomen in het UMCG. Hij bleek een niet te 
opereren tumor in zijn hoofd te hebben en hij overleed eind juni. Wij kunnen als leden nog terugblikken 
op zijn sprankelende aanwezigheid bij de ledenvergadering in februari 2017. 
Nadat de inwoners van de gemeente Grootegast eerder plotseling hun geliefde burgemeester Dijkstra 
moesten missen, overkwam dat nu de inwoners en personeel van de gemeente Zuidhorn. 
Het bestuur kreeg tijdens de zomer ook berichten binnen van het vrij onverwachts overlijden van onze 
leden Ina Ritzema en Greetje Teelken. Beide leden waren altijd zeer actief als aardige en gewaardeerde 
vrijwilligers op velerlei terrein. Op de plechtigheden was de SVWK aanwezig. 
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 sinds mei 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 VNG controlelijst voor een seniorvriendelijke gemeente moet gaan over: communicatie en 
informatie; financiën; mobiliteit; wonen en zorg en preventie. Iets om te onthouden!! 

 De dinsdagmiddagbijeenkomsten zijn in de Gasthorn (De Gast 58a in Zuidhorn, telefoon 502864) 
! We willen in november nog een gezellige middag in Marum organiseren. Als leden uit het 
Zuidelijk Westerkwartier suggesties hebben, horen we dat graag! 

 Op dinsdag 3-10 en donderdag 5-10 van 13.45-16.30 uur wordt voorlichting over brandveiligheid 
gegeven aan senioren! Koffie, thee en koek staan voor u klaar in het gemeentehuis van 
Zuidhorn. Het is gratis voor iedereen uit het Westerkwartier! 

 De bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier worden steeds op de VIERDE 
dinsdagmiddag van de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn gehouden. Dus 
dinsdagmiddag 26-9, 24-10, 28-11 & 19-12!  

 De buurthuiskamers in Aduard en Zuidhorn zijn er voor u! Er is o.a. een overzicht van de 
openingstijden aan de buitenzijde van Pand10A, Nieuwstraat 10A in Zuidhorn. In streekkranten 
wordt u geïnformeerd over extra activiteiten. In Zuidhorn worden nog vrijwilligers gezocht. 
(informatie: Djuke Zwier 505859) In de buurthuiskamers kunt u ook regelmatig gezellig eten. Zie 
voor het programma ook ‘Welkom in Zuidhorn’. 

 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 als 
“kan iemand mij begeleiden naar het ziekenhuis?” (tel.505866). 

 Vanaf 26 mei t/m 12 november 2017 is een bijzondere tentoonstelling “Rijk in Groningen” in het 
Groninger Museum (Borgen en Stadspaleizen 1600-1800).U ziet er de grootste schatten  van de 
provincie bijeen. En ……de film over de borg “Hanckema” in Zuidhorn, die eerder is vertoond bij 
de SVWK!                                 

 De activiteitencommissie zoekt versterking! Theo de Wildt heeft nu, door zijn functie als 
afgevaardigde voor het FASV en bestuurslid/penningmeester wel heel veel werk te doen voor de 
SVWK. Wij zouden het heel fijn vinden als er ondersteuning komt en dat iemand zich meldt met 
ideeën voor de middagen en uitjes en zo mogelijk iemand die in het bezit is van een auto 
(praktische overweging). Aanmelden bij Froukje Boersma (zie bovenaan) 
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