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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                 november  2019 

 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
Volgend jaar vieren we dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van fascistisch oorlogsgeweld. Voor 
sommigen lijkt dat al te lang geleden. Het populisme dat ons wil leren dat iedereen die te weinig op ons 
lijkt aansprakelijk kan worden gesteld voor ontwikkelingen die ons niet uitkomen, steekt de kop op. Al die 
keren dat de oorlog is herdacht en gevierd, waren kennelijk niet voldoende de gedachte tot het 
uitverkoren volk te horen, te doen doven. Het uitverkoren volk dat dan anderen aan zich onderwerpt. 
Vragen we ons wel eens af of onze persoonlijke werkelijkheid zonder meer identiek is aan de 
werkelijkheid die zich voordoet? Of vinden we het veiliger ons in ons eigen cocon op te sluiten en wat 
ons niet past te ontkennen. Bedenk: een volk zonder verleden, is een volk zonder heden. 
 
Een belangrijk bericht dat ons bereikte omtrent het ongeoorloofd handelen van de ANBO…… 
Onze overkoepelende organisatie de FASv gaat juridische stappen tegen de ANBO ondernemen. Het 
ziet er naar uit dat de ANBO, in strijd met de regelgeving over de bescherming van onze persoonlijke 
gegevens, een ledenwerfactie is gestart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennelijk nog steeds 
bewaarde adressen van oud- leden. Adressen die vernietigd hadden moeten worden. Laat u dus niet 
verrassen als u een brief van de ANBO ontvangt, waarin men schrijft blij te zijn dat u weer lid wilt 
worden. (Wilt u het ons a.u.b. melden als u een dergelijke brief heeft ontvangen! De eerste meldingen 
zijn reeds ontvangen!) 
 

De eerstvolgende ledenbijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 26-11 in de Gasthorn in Z. 

Jaren ’50 en ’60…… Het goede leven? Gelukkige jaren?  Uitvoering: Fia, Froukje, Piet en Taeke 

In die jaren, nadat de oorlog eindigde in 1945, kwamen er grote veranderingen in Nederland. Het 

straatarme nederland veranderde en er kwamen langzamerhand grote verbeteringen voor de bevolking. 

Er moest hard gewerkt worden aan de wederopbouw, lage lonen en meer export dan we zelf gebruikten. 

Van grote armoede naar o.a. de komst van de AOW in 1956 voor iedere burger die zijn 65’verjaardag 

vierde. Maar in de wereld heerste ook de zogenaamde koude oorlog tussen Oost en West. De Marshall 

hulp uit de USA zorgde dat veel landen in Europa op konden krabbelen, maar vanuit de Sowjet Unie 

kwam een dreiging die voor onrust en verplichtingen zorgde onder de nederlandse bevolking. Maar het 

was ook de periode dat er veel uitvindingen werden gedaan zoals de komst van o.a.: de mixer, televisie, 

kopieermachine en closetpapier en wat u zelf ook maar bedenkt. Wij vragen u na te denken wat voor 

uzelf, achteraf, de beste uitvinding was. Op 26-11 horen we het graag. Daarnaast komen we met 

beelden en geluidsopnamen en aan het einde zal Piet Bolhuis muziek uit de jaren ’50- ’50 draaien. We 

vragen van u om iets typisch uit die periode ’50- ’60 mee te nemen. Voorbeelden: Het pindastelletje, de 

tafelaansteker, suikerautomaat, de baby doll of wat u zich herinnert en aantreft in huis!! Neem het mee! 

 

Op dinsdagmiddag 29 oktober was Jan Boonstra uit Visvliet in ons midden. Hij had de hele middag tot 

zijn beschikking en vertelde over zijn rondreis op de bekende Indonesische eilanden: Sumatra, Java en 

Bali. Hij schreef er later het boek “De brommer met Bami” over. We zagen vele beelden waarbij met 
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name de foto’s op de markten en de vele mensen die er rondliepen ons vooral bij bleven. Met al die 

lekkernijen, op die zonnige marktjes, kregen we best trek in de aangeboden bladerdeeg hapjes. Met 

“indonesisch” gehakt gevulde envelopjes! Riek Leegte en Anke Douma hadden het recept gekregen en 

50 stuks gemaakt. Ze zijn met smaak opgegeten door de 48 aanwezigen en de dames van de Gasthorn. 

Bedankt Riek en Anke, voortreffelijk gedaan! Na afloop werd Jan Boonstra bedankt door de voorzitter en 

Annaliisa Ripiinen overhandigde een mooi pakket van de Wereldwinkel. Een luid applaus volgde. 

 

Bezoek Tuinland op donderdagmiddag 21-11. Vertrek Gasthorn 13.30 uur.  Anke en Riek zijn al 

naar het reeds in kerstsfeer opgetuigde grote tuincentrum in de stad geweest. Ze vertelden enthousiast 

over hetgeen ze gezien hebben en daarna melden zich al snel een tiental leden, die er ook wel een 

middagje naar toe wilden. U kunt zich nog deze week aanmelden bij Anke: 503378 of Riek: 502880. 

 

Op vrijdag 22-11 t/m zondag 24-11 is er in Martiniplaza weer een Kerstfair en Creabeurs! Leuk! 

Vorig jaar zijn daar een aantal leden naar toe geweest m.b.v. de Uitjeskaarten van AH. Ook nu is er 

korting. Mochten er liefhebbers zijn dan contact opnemen met Froukje Boersma 504813.  

 

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. Voor echtparen en leden die op hetzelfde adres wonen, 

bedraagt de contributie 20 euro. Wilt u de contributie vóór 31 december 2019 naar de Regiobank 

overmaken. Rek.nr. NL68RBRB0929288297 t.n.v. Seniorenvereniging Westerkwartier. 

Wanneer u in de eerste helft van een verenigingsjaar lid wordt, betaalt u het bedrag voor het gehele jaar. 

Als u in het 3’kwartaal lid wordt, betaalt u 12,50 euro en wanneer u in het 4’kwartaal lid wordt 6,25 euro. 

Voor echtparen en leden die op hetzelfde adres wonen, bedraagt de contributie voor het 2’lid dan 

respectievelijk 10 euro of 5 euro. 

 

Weetjes/ Wist u dat……… 

          

 de data voor onze middagen in 2019 zijn: 26-11 en op dinsdag 17-12 de kerstmiddag met muziek 

van Ede Staal en kerstliedjes verzorgt door Piet en Jaap van ’t Hul en een drankje en het diner ’s 

avonds (kosten respectievelijk 5 en 17,50 = samen 22,50 euro) en nieuwjaarsvisite met o.a. 

tombola voor de lief en leed pot op 28-01-2020! Noteert u dit vast in uw agenda! 

 Dat op donderdagavond 31-10  dertien leden gesmuld hebben in de buurthuiskamer van 

Zuidhorn. Anke Douma, Riek Leegte en Lodewijk hadden een verrassend menu gemaakt. 

 dat er suggesties welkom zijn voor  uitjes en dat we die vooral op korte afstand van het 

Westerkwartier zoeken om de kosten van het uitje, ook qua vervoer, beperkt te houden. 

 er binnen de SVWK veel leden zijn die meegaan met de uitjes zoals naar Tuincentrum Tuinland 

in Stad,  maar dat er chauffeurs nodig zijn om het uitje mogelijk te maken!  

 het CBR nu zo’n achterstand heeft dat enkele leden thuis al maanden wachten op hun rijbewijs; 

 de activiteitencommissie graag van alles voor de leden wil organiseren, maar tips zijn welkom! 
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