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NIEUWSBRIEF 
                                                                februari 2018 
 
Bericht van de voorzitter!  
 
De SVWK gaat haar derde jaar in. We hebben geen reden tot klagen. Maar…. we dienen wel de 
toekomst in de gaten te houden. In de statuten is geregeld hoe lang het bestuur aan mag blijven. Die 
termijn is op drie jaar gesteld. De zittende bestuursleden mogen daar nog één termijn aan vastknopen, 
als de ledenvergadering daarmee instemt. Het bestuur moet er echter voor zorgen dat er binnen dat 
bestuur een doorlopende lijn aanwezig blijft. Continuïteit noemt men dat ook wel. Het is dus dringend 
nodig dat binnen de komende tweede termijn twee of drie zittende bestuursleden worden vervangen. 
Dus is het uiterst gewenst  dat minstens twee verenigingsleden Nu Al bereid zijn al vast met het bestuur 
mee te lopen om zodoende ervaring op te doen. Wat voor de bestuursleden geldt, speelt eveneens voor 
de leden van de activiteitencommissie. Daar moet ook doorstroming kunnen zijn.                              
Zonder producent  geen consument 
 
Op dinsdagmiddag 27-02 wordt onze jaarvergadering gehouden en we beginnen om 14.00 uur in de 
Gasthorn. Een agenda en de jaarstukken krijgt u via de mail of bij deze tweede Nieuwsbrief bezorgd. 
Voorzitter Wim Alberda van E. heeft reeds aangekondigd dat we versterking kunnen gebruiken. 
Daarnaast hebben we dit jaar vóór de pauze, als de jaarvergadering vlot verloopt , een leuke film over 
het gebied van de toekomstige gemeente Westerkwartier! Deze film is onlangs vertoond bij het 
toneelstuk over de herindeling en daarnaast hebben we nog een korte film over de rivier “Oude Riet.” 
 
Na de pauze komen vertegenwoordigers  van de Veiligheidsregio Groningen (dit keer de brandweer) ons 
met voorbeelden informeren over brandpreventie! Ze komen met tips waarmee brand, rookontwikkeling 
en/of koolmonoxide vergiftiging en brandwonden kunnen worden voorkomen. Deze voorlichting kan voor 
u ook van levensbelang zijn! We hopen op een hele grote opkomst! 
 
Het bezoek aan het Abel Tasmankabinet , Kompasstraat 1 in Lutjegast gaat door op donderdagmiddag 
22-02-2018. We worden om 14.00 uur verwacht. Men kan rechtstreeks er naar toe vanuit de gemeentes 
Marum en Grootegast en zij die uit Zuidhorn e.o. vertrekken vanaf 13.30 uur van de Gasthorn aan de 
Gast 56 in Zuidhorn. U wordt nog over het vervoer vanuit Zuidhorn gebeld. De kosten zijn 5 euro voor 
het bezoek en twee consumpties met een “kompaspuntje”.(spannend)  Het vervoer er naar toe is 1 euro 
50. Voor het museum wordt geen entree gevraagd, maar giften zijn welkom!  Voor 15-02 kunt u zich 
alsnog melden bij Froukje Boersma. Regelmatig is ‘Abel Tasman” in de streekbladen te vinden want het 
is in 2018 al 375 jaar geleden dat Tasmanië en Nieuw Zeeland door de Nederlanders werden ontdekt!  
 
Op dinsdagmiddag 23 januari waren er 42 leden op de nieuwjaarsvisite. Piet Bolhuis had de platenspeler 
mee met grammofoonplaten van vlak voor de tweede wereldoorlog tot in de jaren zestig. Piet vertelde 
het nodige over de ontwikkeling van de muziek die gespeeld werd. Er werd weer volop meegezongen 
toen “Kleine Katinka” ten gehore werd gebracht. De tombola leverde, naast geld voor de activiteitenpot, 
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verrassende prijzen op en een tiental leden, die op een gegeven moment nog steeds geen prijs had, 
mocht mee doen met vragen, die specifiek over Groningen gingen. Zo ging iedereen toch met een prijs 
naar huis. Mede door het nieuwjaar drankje en de schalen met lekkers was het al met al een heel 
geslaagde start voor het nieuwe jaar. 
 
U kunt tweemaal per maand, op maandag, met andere leden van de SVWK en veel andere senioren 
naar bioscoop Pathé in Groningen. Geertje Dekker (geertjedekker@ziggo.nl) is onze contactpersoon 
(telefoon 0594 - 504 617).U kunt mee rijden en opgehaald worden als het nodig is, maar uiteraard ook 
rechtstreeks gaan. De volgende data zijn: 19-02/ Battle of the sexes; 5-03/ Hamstead; 19-03/ Wonder.  
 
In 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 april komt de schrijfster Aafke Steenhuis. Ze schreef al vanaf haar 9de en woonde toen in Zuidhorn. 
 
Bericht van de penningmeester: 
Op enkele verstrekte leden pasjes bleek de naam of het adres nog niet correct. Wilt u dat doorgeven 
want dan kunnen we in de ledenlijst aanpassingen doen en is het de volgende keer wel in orde. 
De penningmeester heeft helaas moeten constateren dat niet iedereen aan het verzoek om het 
lidmaatschapsgeld te voldoen vóór 1 januari 2018 heeft voldaan. De contributie is nodig! 
De contributie voor 2018 bedraagt € 25,=. Voor echtparen en leden die op hetzelfde adres wonen, 
bedraagt de contributie voor het 2e lid € 20,=. Regiobank NL68 RBRB 0929 2882 97 t.n.v. 
Seniorenvereniging Westerkwartier  te Grijpskerk. 
 
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 27-2, 27-3 & 24-4; en het reisje 29 mei 2018! 

 op vele plaatsen in het Westerkwartier nuttige trainingen in “valpreventie” worden gegeven. 

 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. 

 Dat 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.  

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

mailto:geertjedekker@ziggo.nl
http://www.svwesterkwartier.com/

