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NIEUWSBRIEF 
Januari 2018 

 
Bericht van de voorzitter! Het is gelukt. Onze geschiedenis is weer uitgebreid.  
We hebben 2017 al kniepertjes etend en drankjes drinkend, meer of minder bewust, in de historie 
geparkeerd. Al turend door de nieuwjaarrolletjes hebben we nog niet veel kunnen ontwaren van ons 
nieuwe jaar. Het bestuur laat zich hierdoor niet uit het veld slaan. Wij hebben ervoor gezorgd dat onze 
voornemens tot mei het stadium van vaagheid hebben verlaten. De activiteitencommissie weet u wel? 
Gesteund door uw enthousiasme zijn wij van plan de club nog een fikse historie te laten opbouwen. Hebt 
u ideeën? Laat ze ons weten. Binnen de kortste keren is het verenigingsjaar 2018-2019 al weer aan de 
orde. Namens het bestuur wens ik u een heel voorspoedig 2018. 
 
Nog even een terugblik. Op dinsdagmiddag 19-12-2017 hielden  we in de Gasthorn onze laatste 
gezellige bijeenkomst van dit jaar. Fré Schreiber, schrijver en bekend o.a. van RTV Noord en wonend in 
Middelstum, was onze gast. Hij hield ons vanaf 15.30 uur soms muisstil en aandachtig luisterend naar 
zijn mooie verhalen, maar er werd ook spontaan meegezongen door enkele leden toen hij een oud 
Gronings liedje inzette. Iedereen was in opperbeste stemming toen we aan ons drankje begonnen, 
voorafgaand aan weer een top kerstdiner. Margriet Matter, chef kok Miedema en vrijwilligers van de 
Gasthorn toverden ons weer een verrassend menu voor. We hadden deze middag al zoveel verhalen 
gehoord dat er tijdens het kerstdiner louter gezellig gekout werd en heerlijk gegeten! Top! 
 
Op de vorige bijeenkomsten is een formulier rond gegaan voor liefhebbers voor een bezoek aan het 
Abel Tasmankabinet in Lutjegast op de nu gereserveerde datum van donderdagmiddag 22-02-2018. 
Het formulier is reeds ingevuld door 20 leden. Geïnteresseerden, die er die middag niet waren en zich 
nog niet hebben aangemeld, kunnen zich melden bij Froukje Boersma. De kosten voor het bezoek zijn 
ongeveer  5 euro, exclusief reiskosten. Graag voor 15-02 melden. Het is in 2018, 375 jaar geleden dat 
Tasmanië en Nieuw Zeeland werden ontdekt! Een delegatie uit de gemeente Grootegast is net terug. 
 
Maar nu de activiteiten in 2018! Onze activiteitencommissie is, na het vertrek van Theo, nu uitgebreid 
met Anke Douma! De commissie is al weer voortvarend in het nieuwe jaar aan de slag gegaan.  
 
Allereerst starten we op dinsdagmiddag 23 januari met een gezellige nieuwjaarsvisite. Piet Bolhuis 
neemt muziek mee om te beluisteren en de kans om soms mee te zingen en hij zal ons wat vertellen uit 
de periode dat de te beluisteren muziek is gemaakt. Daarnaast  komt er weer een tombola. ( dus zelf op 
jacht door uw kast om te kijken of u leuke of andere prijsjes heeft)  De opbrengst van de verloting wordt 
door het bestuur ter beschikking gesteld van het reisje op dinsdagmiddag 29 Mei 2018.!  
Maar naast de tombola gaan we u af en toe testen op uw kennis over stad en ommeland! We 
verwachten natuurlijk  een grote opkomst. De kosten zijn deze middag 5 euro want u krijgt o.a. een 
drankje, naast de koffie, thee en nieuwjaarrolletjes. De middag zal voor 17.00 uur zijn afgerond. 
 

http://www.svwesterkwartier.com/


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 

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 voor informatie en onze 
contactpersoon (telefoon 0594 - 504 617).Theo de Wildt kunt u ook bellen..  De reiskosten per auto 
worden hoofdelijk omgeslagen. We gaan met de auto of trein naar Groningen. U kunt mee rijden en 
opgehaald worden als het nodig is maar uiteraard ook rechtstreeks gaan. Op de volgende data kunt u 
gaan: 22-01/ Gifted; 5-02/ The Glass Castle; 19-02/ Battle of the sexes; 5-03/ Hamstead; 19-03/ Wonder.  
 
In februari wordt onze jaarvergadering voor de pauze gehouden en daarna komen vertegenwoordigers 
van de Veiligheidsregio ons tips geven om onze risico’s op brand en/of brandwonden etc. te beperken 
en of  te voorkomen. Wij hopen dat deze nuttige middag vele leden trekt. 
 
In maart zal Berend Jan Dobma , werkzaam op een grote proefboerderij voor aardappelen, ons 
uitgebreid vertellen over de teelt en de risico’s van aardappelziekte. 
In april komt de schrijfster Aafke Steenhuis. Ze schreef al vanaf haar 9’ en woonde toen in Zuidhorn. 
 
Bericht van de penningmeester: 
Enkele leden hebben de contributie voor 2018 nog niet voldaan. Haast u, want de pasjes liggen klaar op 
dinsdagmiddag 23 januari a.s. Graag direct controleren of uw gegevens correct zijn verwerkt. 
De contributie voor 2018 bedraagt € 25,=. Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. 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. Dan kan er voor een kaart, brief of bloemetje namens de SVWK worden gezorgd. 
Indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven wordt u soms ook verrast met een kaart of bloemetje. 
 
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 23-1, 27-2, 27-3 & 24-4; en het reisje 29 mei 2018! 

 Op woensdag31 januari is er een workshop hydrotherapie (in badkleding water 32’) onder leiding 
van Mieke Bron fysiotherapeute van 10.30-11.00 uur in het zwembad van Zuidhorn. Na afloop 
koffie of thee . Kosten 5 Euro.  Reserveren: Healthcentre Zuidhorn. Meer informatie: Djuke Zwier. 

 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 proberen samen 
met u oplossingen te bedenken voor vragen zoals o.a. .” ik zou graag vervoer en begeleiding 
hebben naar de oogarts“. 0594 - 508 888. Joke van Giethoorn is contactpersoon vanuit SWgZ. 

 Dat de activiteitencommissie wil weten wie er mee willen doen aan een rijvaardigheidstest. 

 In de buurthuiskamers kunt u vaak erg lekker en gezellig eten, wel op tijd reserveren! 
 
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten en/ of bij onze activiteiten! 
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