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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                   april  2019 

 
Bericht van de voorzitter!  
Onze vereniging is er tot nu toe altijd in geslaagd u op de laatste dinsdagmiddag van de maand 
aangename verpozing te bieden. De activiteitencommissie en het bestuur zetten zich daar met veel 
plezier voor in. De hedendaagse senior is, als ik mag geloven wat ik lees, geenszins een type dat de 
ramen laat lappen en de leunstoel achter dat raam zet om tot de conclusie te komen dat hij alles beter 
weet, maar te moe is om actief te worden. Wij zouden graag zien dat u uw kennis en levenswijsheid aan 
de vereniging ten goede laat komen. Voed ons met uw ideeën en u zult merken dat uw grijze cellen 
opbloeien. Aangezien lichaam een geest een twee-eenheid vormen, zou het zo maar kunnen zijn dat uw 
bestaan een enorme oppepper krijgt.(Wim Alberda van E.) 
 
Op dinsdagmiddag 23 april is de laatste gezellige middag. We hopen weer op een grote opkomst. Er 
zijn die middag tevens inteken lijsten voor meerdere uitjes. Na mededelingen van het bestuur komt mw. 
Jongeling bij ons een korte presentatie geven over Zorgboerderij “Hoeve Paradij” bij Aduard. 
 
Vervolgens is Winnie van Hasselt, onze gastspreker. Zij was eerder in ons midden en vertelde toen over 
de vlucht op 10 mei  1940 van haar ouders, op de motor, vanuit Enschede. Dit keer zal Winnie over haar 
moeder vertellen. Na jarenlang speur- en schrijfwerk is het boek over haar moeder klaar en leden van de 
SVWK die Winnie eerder hoorden, weten dat ze prachtig kan vertellen…….. 
In 1910 werd de moeder van Winnie van Hasselt geboren als kansarm kind van een ongehuwde 
moeder. De moeder van Winnie groeide op in het gezin van haar grootouders, die woonden aan de 
Zijtak in Nieuw Amsterdam. Winnie heeft een lange reis gemaakt, een lange zoektocht naar het verleden 
van haar moeder. Tijdens die zoektocht merkte ze hoe weinig ze eigenlijk over haar moeder wist. Altijd 
beschroomd geweest om vragen te stellen. Tijdens haar tocht heeft ze geprobeerd antwoorden te vinden 
op de vragen die nooit gesteld zijn. De reis voerde langs allerlei archieven. Zowel in het Rijksarchief in 
Assen als in de Tresoar in Leeuwarden heeft ze veel kunnen vinden over het voorgeslacht van haar 
moeder.  Het verzamelen van feiten over haar voorgeslacht is haar grote hobby geworden. Hoewel ze 
zich laatst versprak en zei: ’Ik ben goed in het verzamelen van fouten.' 
Feiten en fouten, het verhaal over stambomen en zijtakken, het verhaal over haar moeder.  
 
Op donderdag 9 mei vanaf14.00 uur kunnen we de activiteiten in “Hoeve Paradij” bekijken en 
gezamenlijk  wat drinken en er is zelfgemaakte appeltaart! Contact persoon: Anke Douma: 503378. 
 
Terugblik : Op dinsdag 26 maart waren weer ruim veertig leden aanwezig in de Gasthorn en bracht 
Mara van der Ploeg ons informatie over een “geheugen” onderzoek onder ouderen dat het UMCG in 
nauwe samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen tot 2020 wil gaan doen en waarvoor ze 
ouderen boven de 65 jaar zoeken. Alhoewel merkbaar was dat deze jonge dames vaker voor een groep 
studenten staan dan voor een groep senioren en we af en toe wel om verduidelijking van wat Engelse 
begrippen moesten vragen, hebben zich een zestal leden gemeld voor een intake. Interessant was de 
korte informatie over de veranderingen die plaatsvinden in de ouder wordende hersenen. 
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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 

Hein Boersma uit Sint Nicolaasga vertelde daarna hoe hij aanvankelijk als “domste “jongetje van de klas 
toch later succesvol de middelbare school afsloot  en daarna 20 jaar  in diverse landen in Afrika werkte 
en hoe hij later vlinders is gaan verzamelen. Hij had de nodige bakken met vlinders meegenomen en 
beelden van de vlinders, vlindervangers en mensen in Afrika. Jaarlijks verblijft hij twee maanden in West 
Afrika. Op zoek naar nog niet bekende soorten. Een nieuwe vlindersoort is officieel naar hem genoemd.  

Op donderdag 4 april waren er weer 30 cursisten in de Gasthorn aanwezig voor de opfriscursus verkeer 

die door Theunis Kats van Stichting Bevordering Verkeerseducatie werd gegeven voor leden van de 

SVWK en PCOB. Af en toe leek het wel wat cabaretesk en werd er ook gelachen om de enthousiaste 

instructeur. Na afloop bedankten meerdere senioren voor de informatieve en geslaagde activiteit. 

Op 9 mei brachten elf leden een bezoek aan Het Joodse Schooltje in Leek. De geplande tijd was te kort en 

vermoedelijk zullen meerdere leden nog een vervolg bezoek brengen. Een aanrader voor alle leden van de 

SVWK die deze plaats, met de joodse geschiedenis van het Westerkwartier, niet eerder bezocht hebben! 

Na bij “Max Otter” wat te hebben gedronken, bracht de groep vervolgens een bezoek aan het kerkje van 

Midwolde. Prachtige rouwborden, een enorm grafmonument en veel informatie over de adellijke familie 

De verrassingsreis op 28 mei naar Hindeloopen gaat door! Anke Douma (503378) is contactpersoon 
Op 23 april kan er contant betaald worden en anders kunt u het vóór 14 mei overmaken op de rekening 
van de penningmeester SVWK.  Een reis met verrassingen! Er wordt gezamenlijk koffie gedronken en in 
Hindeloopen wordt er tussen de middag een historische maaltijd verzorgd met diverse stoofpotjes (ook 
de eerste consumptie is inbegrepen) en dan wordt de visafslag bezocht. Hier kunnen we eventueel op 
vis bieden en zelfs kopen. Men kan tevens het kleine toeristische stadje Hindeloopen bekijken. Met de 
bus gaan we daarna een bezoek brengen aan het museumdorp in Allingawier en drinken daar tot slot 
een kopje thee of koffie. Om een uur of 17.45 zijn we weer terug. De totale kosten van de dag worden, 
bij minimaal 40 deelnemers, 50 euro p.p. Dit bedrag is inclusief overdag twee maal koffie of thee en de 
warme maaltijd met drankje tussen de middag. Daarbij tevens de reis en de fooi voor de chauffeur! Als u 
iemand mee wilt nemen, die geen lid is, dan kan dat! Deze gast betaalt dan voor alles: 55 euro. Bij het 
overmaken van het bedrag aan de penningmeester graag uw naam en als onderwerp reis Hindeloopen 
vermelden! Bovenaan deze Nieuwsbrief staat het banknummer van de SVWK. 

Lief en Leed. Onlangs is helaas, totaal onverwachts, ons lid Lukas Rudolphus uit Marum overleden.   
Het bericht werd doorgegeven waardoor we op passende wijze konden reageren naar de nabestaanden. 
Voor meldingen is Lodewijk Hoogstra onze contactpersoon “lief en leed” vanuit het bestuur SVWK. 
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 
 

 er op 4 april 15 leden hebben gegeten in de buurthuiskamer in Zuidhorn en dat er mogelijk op 
donderdag 16 mei weer gekookt zal worden door Anke en Riek( contactpersoon 502880) 

 de data voor onze middagen in 2019 zijn: 23-4; reisje op 28-5; 24-9;29-10 en 26-11 en de 
kerstmiddag en het diner op dinsdag 17-12. Noteert u dit vast in uw agenda! 

 Anja Fennema (0594 50 01 82) bereid is om de leden van de SVWK , tegen een lage vergoeding, 
weer te helpen met het tijdig invullen van de jaarlijkse belastingaanvraag. Ze draagt voor ieder 
ingevuld formulier, dus per belastingplichtige, een fors deel af aan onze kas!  

 we op donderdag 13 juni Vogelopvang “De Fugelhelling” in Ureterp willen bezoeken (Froukje); 

 we op dinsdagmiddag 3 september het atelier van Henk Helmantel willen bezoeken(Fia 697609) 

 Op onze website nog wel meer sponsors informatie kunnen plaatsen voor 50 euro per bericht. 
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