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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                 Februari 2020 

 
Beste mensen, 

In het nieuws is een regelgeving over het voltooide leven aan de orde. Wie mag het antwoord geven op 

mijn vraag of ik mijn leven als wel of niet voltooid beschouw. Daarover kun je grondig van mening 

verschillen. De scheidlijn loopt vaak tussen religieus of niet-religieus. In ons land mogen verschillende 

levensopvattingen naast elkaar bestaan. Dat betekent voor mij óók dat er niet één opvatting als 

maatgevend behoort te worden beschouwd. Toch zijn er nog altijd stromingen die zonder met de ogen te 

knipperen zich nog steeds aanmatigen hier de wijsheid in pacht te hebben. Zij menen dus de enige juiste 

opvatting over de inrichting van het leven te hebben en die aan andersdenkenden te mogen opdringen. 

Onze vereniging wil ieders opvatting respecteren  en als gelijkwaardig beschouwen. Bevoogding is niet ons 

ding. (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 

 

Op dinsdag 25 februari 2020 hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering.  De stukken krijgt 

u per mail of in de papieren versie bezorgd.  De jaarrekening en begroting zal op de vergadering 

worden gepresenteerd en anders dient  u even contact op te nemen met onze penningmeester. Er 

wordt een SVWK overzicht van 2019 in fotobeelden gepresenteerd door Theo de Wildt en Taeke 

Boersma. De foto’s die u te zien krijgt, zijn tijdens vergaderingen en uitjes gemaakt door eigen 

leden. Na de pauze verwachten we twee ambtenaren van de gemeente Westerkwartier met informatie, die 

voor de senioren van belang kan zijn. Het College schijnt op dinsdag lang te vergaderen en daarom is het 

helaas niet mogelijk om burgemeester  van der Tuuk in ons midden te ontvangen. 

Op deze middag wordt weer vier euro van ieder lid gevraagd voor de consumpties en de activiteitenpot. 

 

Terugblik. 

Vlak voor onze nieuwjaarsvisite op 28 januari was het zowaar gaan sneeuwen. Even was het wit. Maar er 

was toch al snel weer een volle zaal met lange tafels met prijzen voor de tombola. Daarnaast werd er door 

de dames van de Gasthorn op iedere tafel een schaal met lekkernijen geplaatst, kregen we van de 

commissie echte kersenbonbons en bij het drankje kwamen er  schalen met hartige en gezonde zaken op 

tafel. De sfeer zat er meteen goed in en de aanwezigen kregen voor de pauze beeldmateriaal te zien uit de 

zestiger jaren. Het door Taeke verzamelde leverde veel hilariteit op. In de pauze ging Fia Bolhuis met lijsten 

voor de diverse uitjes en het jaarlijkse reisje. Annaliise en Froukje hadden het druk met de verkoop van 

lootjes ten bate van de Lief en Leed pot van de vereniging. Het bracht bijna 180 euro op! 

Maar voordat we aan de grote tombola begonnen, zagen we eerst nog een leuke film van Oog tv op het 

scherm, met daarin de uitgebreide verzameling: ”de Holland Amerika Lijn” van Jaap de Jong uit Marum.
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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 

En toen startte de tombola! Aardewerk, porselein, schilderijen, koffie, theedoeken etc.  bijna iedereen 

ging met een mooie prijs naar huis, maar pas nadat we allemaal het jaar 2020 inluidden met een 

drankje! 

 

Voorjaarsreis van de SVWK op dinsdag 26 mei naar Emsland en Clemenswerth in Duitsland! 

Aan het begin  van de vergadering hebben we de leden verteld dat ons jaarlijkse reisje een dagreis 

wordt op dinsdag 26 mei naar Emsland in Duitsland.  

We vertrekken al om 9.00 uur ‘sochtends en gaan dan net over de grens in Duitsland aan de Koffie met 

Taart! En vervolgens komen we dan al heel snel bij het jachtslot Clemenswerth. Dit jacht- en lustslot in 

roccoco stijl is heel bijzonder en bestaat uit een klein slot met daaromheen acht paviljoens. Het werd 

gebouwd tussen 1737 en 1747. Het staat op de lijst van monumenten van Duitsland en is uniek in zijn 

soort. Er is een prachtig park met diverse tuinen, een restaurant, winkeltje en ook kloosterlingen zijn er 

nog actief. Daarna maken we een rondrit door het mooie bosrijke Emsland .‘s Avonds om 20.00 uur zijn 

we terug bij de Gasthorn in Zuidhorn, nadat we in Duitsland, dichtbij de grens, een driegangendiner 

hebben gehad, inclusief een drankje.  

We hebben een prijsafspraak met busonderneming Paulusma. Voor 50 euro per lid, of 55 euro per gast 

(bij minimaal 45 personen) krijgt u een dagreis, 2x  koffie en taart, de entree van het jachtslot, het diner 

met een drankje en ook de fooi aan de chauffeur wordt voor u betaald. De lunch kunt u zelf meenemen 

of zelf iets uitzoeken in het restaurant van Clemenswerth. Dat is voor eigen rekening. 

We hopen, dat we in ieder geval minimaal 45 namen kunnen noteren. U kunt zich zo spoedig mogelijk  

melden (bv met een vriend of vriendin, die nog geen lid is) bij Froukje Boersma ( zie bovenaan-504813) 

 

Vooruitblik! 

Op 24 maart krijgen we vertegenwoordigers van Erven & Tuinen Westerkwartier op bezoek namelijk 

Stieneke van der Wal en Marijke Akerboom. We hopen tips te krijgen voor onze tuinen. Passend bij een 

uitje op een ochtend in juni naar kwekerij & theetuin “” de Baggelhof”  in Nietap/ Terheijl. 

Lief en Leed. Voor meldingen van ziekte of anderszins is Lodewijk Hoogstra onze contactpersoon “lief 

en leed” vanuit het bestuur SVWK. Meldingen van leden worden aan hem doorgegeven. 

Ledenwerving?!  tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  

Contributie 2020. 

De contributie voor 2020 bedraagt 25 euro. Wanneer u in de eerste helft van een verenigingsjaar lid 

wordt, betaalt u het bedrag voor het gehele jaar. Als u in het 3de kwartaal lid wordt, betaalt u 12,50 euro 

en wanneer u in het 4de kwartaal lid wordt 6,25 euro. Voor echtparen en leden die op hetzelfde adres 

wonen, bedraagt de contributie voor het 2de lid dan respectievelijk 10 euro of 5 euro.  

Weetjes/Wist u dat ….. 

          

 de data voor onze middagen in 2020 zijn: op 25-02 jaarvergadering! 24-3; 21-4 (derde dinsdag); 

26 mei (reisje); 22-09; 27-10; 24-11 en 22-12 (kerst middag en etentje). Voor in uw agenda! 

 we reeds 35 aanmeldingen op de eerste bijeenkomst hebben ontvangen voor de meireis; 

 Fia een leuk uitje heeft georganiseerd op donderdag 23 april naar de Orchideeënhoeve in Haren. 

Het is zowel binnen in een grote kas, als buiten. Het uitje kost 10 euro, incl. entree, reis en koffie 

 we bij voldoende belangstelling in het voorjaar een uitje naar het Forum in stad organiseren 

  we uitkijken naar kandidaat bestuursleden en leden kascommissie voor de ledenvergadering. 
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