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NIEUWSBRIEF 
januari 2017 

 
 
Beste leden (bericht van voorzitter Wim A. van E.), 
Het tweede jaar in het bestaan van onze vereniging is van start gegaan. Met nieuw elan gaan we aan 
de slag  u te laten genieten van aangename en nuttige activiteiten. Graag zien we ook van uw kant 
inspirerende ideeën. De SVWK staat natuurlijk niet los van het wel en wee van ons land. Daarom is 
zeker voor senioren de maand maart van groot belang. Op woensdag 15 maart vinden er verkiezingen 
voor de Tweede Kamer plaats. En verstandig mensen, en welke senior is niet verstandig, laat die 
verkiezingen niet aan zich voorbij gaan. Uiteraard proberen we via de FASv landelijk invloed op het 
beleid uit te oefenen. Maar wat we zelf kunnen doen, laten we toch zeker niet aan anderen over? 
 
Wat zit er in het vat dit jaar…… 
Het eerste verenigingsjaar 2016 is voorbij en de activiteitencommissie is in januari 2017 weer bijeen 
geweest. Op onze eerste bijeenkomst willen we graag suggesties van uw kant vernemen voor het 
programma 2017/2018. Zowel voor de middagen als voor de uitjes! Of wandelingen, films, culturele 
uitjes, enz. Enz. Mocht het zo zijn dat u dat per mail wilt doorgeven, dan is dat uiteraard heel welkom. 
We willen heel graag suggesties van leden uit het zuidelijk Westerkwartier ontvangen opdat zij sterker 
betrokken raken bij de SVWK. Op onze website www.svwesterkwartier.com treft u verslagen  en foto’s 
van de vele uitjes en middagen van het afgelopen jaar. Er is veel animo voor onze middagen en tripjes, 
maar suggesties van leden kan de activiteitencommissie zeker gebruiken! Zie mailadres bovenaan! 
 
Op dinsdagmiddag 24-1 in de Gasthorn van 14.00-17.00 uur houden we onze Nieuwjaarsvisite met een 
muziekprogramma verzorgt door Piet Bolhuis. Een “nieuwjaarsdrankje” wordt u aangeboden! 
Op deze middag willen we tevens graag suggesties ontvangen voor nieuwe activiteiten. 
 
Op dinsdagmiddag 28-2 houdt de SVWK haar eerste algemene ledenvergadering. Na de pauze komt 
burgemeester Bert Swart. Er valt vast veel te vertellen over het wel en wee in het Westerkwartier. 
 
Een uitstapje naar het Blikmuseum in Niezijl organiseren we op donderdagmiddag 16 februari 2017. 
Vertrek vanaf 14:00 uur van de parkeerplaats van de Gasthorn. Contactpersoon: Riek Leegte, telefoon: 
502880. ( kosten maximaal €10:  incl 2x koffie/thee, museumgebak en vervoer vv) 
Het uitstapje in maart zal worden gehouden op donderdag 16-3 naar het Groninger mosterd museum. 
In de volgende Nieuwsbrief meer! Kosten excl. vervoer €7,50. Contactpersoon Fia, telefoon 697609. 
 
Op de kerstmiddag van 20 december hadden we een bijzonder gezellige middag met Femmie en Anne 
de Ruiter uit Oldehove. Een film, gemaakt door Anne de Ruiter, over het door hen schaatsen van 
enkele elfstedentochten, is een paar jaar geleden meerdere keren in “andere tijden” op de Nederlandse 
televisie vertoond. Ze lieten tevens zien hoe een en ander van de vertoonde film tot stand is gekomen. 
Helaas is er (na 20 jaar)  nog geen zicht op een nieuwe elfstedentocht. 



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 

 

Het kerstdiner, wat bijgewoond werd door een grote groep leden, wat uitstekend verzorgd door Margriet 
Matter en haar vrijwilligersgroep.  
 
Bioscoopagenda 50+ https://pathe.nl/event/50plusbios  en dan klikken op: 50plus Bios-Pathé.nl-De 
filmsite voor alle Pathé bioscopen met de….. 
Wij willen 1x per maand met leden van de SVWK naar een film. Er zijn films uitgezocht voor de 
komende maanden. Theo de Wildt is contactpersoon tel.: 0644338165. De kosten zijn  €6,50 voor een 
kaartje, inclusief een kop koffie of thee met wat lekkers! De reiskosten worden hoofdelijk omgeslagen. 
We gaan normaliter met de auto naar Groningen. U kunt altijd meerijden en opgehaald worden als het 
nodig is.  
De eerste film is: Florence Foster Jenkins. Filmbezoek op maandag 13 februari om13.30 uur. 
De film vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige legendarische New Yorkse erfgename 
die er alles aan deed om haar droom, een groot zangeres te worden, uit te laten komen.  
De stem die ze in haar hoofd hoorde was prachtig, maar voor anderen klonk het afschuwelijk. Haar 
echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield, was vastbesloten om haar tegen de waarheid te 
beschermen, maar wanneer Florence besluit een concert in de Carnegie Hall te geven, komt hij voor de 
grootste uitdaging van zijn leven te staan. 
 
Bericht van uw penningmeester! De contributie voor 2017 bedraagt € 25,=. Voor echtparen en leden 
die op hetzelfde adres wonen bedraagt de contributie voor het 2

e
 lid € 20,=. IBAN NL68 RBRB 0929 

2882 97 t.n.v. Seniorenvereniging Westerkwartier. Er zijn nog leden die nog niet betaald hebben. Een 
vriendelijk verzoek om dat nog deze maand, januari, te doen! Veel pasjes zijn reeds verstrekt! 
Misschien kunt u uw vrienden in het Westerkwartier opwekken om lid te worden. Deel uw Nieuwsbrief 
of tip hen over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat…………: 
 

 De Werkplaatz (Handelsweg 8 te Noordhorn) vanaf donderdag 16 februari 2017 van 13.30-
15.30 uur nog computerlessen aanbiedt voor beginners en enigszins gevorderden. De acht 
lessen kosten € 60,= voor leden van de SVWK! Niet leden betalen 75! Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar (navraag Gerrit Snip)!!Of mail naar: anoordhof@ziggo.nl 

 het bestuur graag suggesties van u hoort?! En dat er meer uitstapjes in 2017 in het vat zitten!! 

 de meeste gezellige bijeenkomsten zijn in de Gasthorn (De Gast 58a in Zuidhorn, telefoon 
502864)!! 

 er op 15-12 -2016 in totaal 19 leden naar de Frayelemaborg gingen en nu deze gerenoveerd 
wordt slechts gedeeltelijk valt te bezichtigen, maar in de bijbehorende gebouwen wordt veel 
tentoongesteld tot de renovatie klaar is. In het fraaie park kan gewandeld worden. 

 Er filmdata  naar de seniorenbios kunnen worden genoteerd: 13-02; 21-03; 3-04; 9-05; 27-06 

 de bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier steeds gehouden zullen worden 
op de VIERDE dinsdagmiddag van de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn. Dus 
24-1-2017, 28-2-2017,28-3-2017,25-4-2017 en het reisje op 23-05-2017!Vervolgens26-9-
2017,24-10-2017,28-11-2017 en19-12-2017! Graag noteren in agenda of op uw kalender! 

 Dat Tineke Turksema, ouderenwerker in de gemeente Leek, net als de andere ouderen en 
welzijnswerkers in het Westerkwartier onze Nieuwsbrief en activiteiten nauwlettend volgt. 

 Op dinsdagavond 24-01 houdt de buurthuiskamer Zuidhorn in het CCZ aan de Jellemaweg een 
voorlichtingsavond voor toekomstige vrijwilligers. Men wil in het voorjaar starten! 

 
Natuurlijk zijn alle leden welkom en ook belangstellenden op onze gezellige middagen. 
 
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten en/ of bij onze activiteiten! 

https://pathe.nl/event/50plusbios
http://www.svwesterkwartier.com/

