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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                         December 2020 
 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
Als er één ding duidelijk is geworden in de tijd waarin wij leven, dan is het dat we de menselijke 
maat uit het oog hebben verloren. Geen maat houden. Ik houd niet van gebakken peren! Wat mij 
dan weer wat vrolijker stemt is het feit dat wij senioren meer op de tovenaar dan op zijn leerlingen 
zijn gaan lijken. Velen van ons respecteren de coronaregels. Anderzijds moet ik tot mijn afgrijzen 
vaststellen dat, als de zorg knijp komt te zitten, onze levens en de bijdrage die wij aan de 
maatschappij hebben geleverd niet naar waarde worden geschat. Leeftijdsdiscriminatie! Men ziet 
uitsluitend het economische NU. Er wordt onderscheid gemaakt wat betreft de betekenis, 
toegekend aan verschillende leeftijdsgroepen.  Wat dan natuurlijk extra fijn is, is het gegeven dat 
we aan de financiën van de verschillende overheden wel voor 100% mogen meedoen.Toch…. .Er 
is hoop dat het jaar 2021 de zaken ten goede doet keren. Daarom wil ik u, namens het bestuur 
van onze vereniging, toewensen dat ons leven in het nieuwe jaar weer op de rails komt en wij 
weer kunnen genieten van de dingen die ons vreugde bereiden. Kop d’r veur!! 
 
Op donderdag 17-12 vanaf 9.25 uur worden er in het CCZ kerststukken gemaakt onder leiding 
van Lisette Freriks. De kosten bedragen 15€ voor het materiaal en 2€ voor de koffie met … .En 
een platte ronde of vierkante schaal van min. 30 cm. doorsnede en schaar en mesje meenemen. 
Aanmelden  bloemschikken voor zaterdag 12 december a.s. bij: Froukje Boersma 504813 of 
per mail (fmboersma@hetnet.nl ) Aanmelden voor woensdag 16-12 voor de kerstmiddag in hde 
foyer van het CCZ, Jellemaweg in Zuidhorn op 22-12-2020 Maximaal 27 leden SVWK! 
Het wordt een gezellige kerst middag, met een fins accent, vanaf 14.00 uur in de foyer van het 
CCZ. Daarbij ligt bijna de gehele middag in handen van de activiteitencommissie en ons technisch 
lid Taeke Boersma en zal Barbera Muiser op de piana vooral Engelse Christmas Carols ten 
gehore brengen en zal daar af en toe bij gezongen worden door enkele leden. Geen Nederlandse 
liederen, die u mee kunt zingen. Daarnaast zal Anna liisa Ripiinen vertellen over kerstgebruiken in 
Finland. Eveneens op de middag kerst proza en poëzie. En natuurlijk een Finse kersttraktatie! 
Teveel om op te noemen! Helaas mogen er slechts, vanwege Covid 19, 27 leden  bij zijn. 
 
Terugblik .We zaten op dinsdag 3 november  j.l. met 25 leden van de SVWK in de foyer van het 
Cultureel Centrum .Onze sprekers Klaas de Vries van het Noordelijk Administratie kantoor( 
sponsor van SVWK) sprak over mogelijke veranderingen in de pensioenen en belastingen  van 
2021 en vervolgens kwam Marijke Akerboom ons de rest van de middag enthousiast vertellen over 
het thema: “ diervriendelijke tuinen”. Alhoewel op een gegeven moment bijna alle leden hun jas en 
shawl om hadden gedaan, vanwege de frisse foyer, ging niemand weg. Mw. Akerboom was een 
inspirerende spreekster, die velen van ons nog graag eens willen horen. Het familiebedrijf 
“Ninabel” staat in Boerakker en mogelijk kunnen we daar in juni wel een uitje naar toe organiseren. 
Corona afspraken SVWK! Bij “verkoudheids”klachten niet komen! Maar wel afmelden. 
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
 
 
 
 
 
De Haan     Lukkien & Schultinga                     Noordelijk Administratiekantoor 
Financiele Planning   Zelfstandig adviseur Regiobank     Uw specialist in belastingzaken  

0594-200100    0594-500990                                                 0594-501444 
www.dhfplanning.nl   www.lukkienschultinga.nl                          www.noordelijkadministratiekantoor.nl 

Mondkapjes op in het CCZ.Bij binnenkomst zal Lodewijk de presentielijst met uw naam en 
telefoonnummer of mailadres afkruisen. We verzoeken u gepast te betalen en gaan uit van vier 
euro per persoon. Ook  verzoeken we uw jas over uw stoel te hangen en direct te gaan zitten aan 
een van de tafels. ( uw mondkapje mag af zodra u zit ). We adviseren u een extra shawl, vest of 
trui  mee te nemen. Niet wachten tot de pauzes als u naar het toilet wilt  (En mondkapjes op!) 
 
Van de penningmeester en onze webmaster Theo de Wildt: 
De contributie voor 2021 bedraagt € 25,00. Een partner betaalt € 20,00. Wilt u dit bedrag zo 
spoedig mogelijk storten op  nr  NL 68 RBRB 0929288297 van de Regiobank  t.n.v. de 
penningmeester van de Seniorenvereniging Westerkwartier. ( of in een enveloppe met uw naam) 
Op onze website www.svwesterkwartie.com r staat veel informatie die voor u van belang kan zijn. 
Over veilig gebruik van computer, telefoon en andere zaken waar u op moet letten om geen 
slachtoffer te worden van oplichting.  
Ook de verslagen en foto’s van de afgelopen bijeenkomsten kunt u daar bekijken.  
Zorgverzekering 2021 
Elk lid heeft een nieuwsbrief gekregen waarin de informatie staat over de korting die u in 2021 kunt 
krijgen op uw ziektekostenverzekering. De regering wil deze korting gaan afbouwen. 
Op de website kunt u daar informatie over vinden en doorverwezen worden naar de website van 
de FASV voor de Nieuwsbrief over dit onderwerp. 
 
Lief en leed: 
Lodewijk Hoogstra (contactpersoon (0594-503999) heeft doorgekregen dat Jaap de Jong uit 
Marum een forse operatie heeft ondergaan en Willy Schoemaker is gevallen en heeft daarbij haar 
heup gebroken. Heel veel sterkte en succes met uw herstel! 
We verzoeken u om een bericht over ernstige ziekte of operatie van een lid van de SVWK door te 
geven aan Lodewijk. We kunnen dan zorgen voor een kaart, een bezoekje of een bloemetje.. 
 
Weetjes/Wist u dat……. 

 U, als u graag bezoek wilt of bij iemand op bezoek wilt gaan, u dit door kunt geven aan Anke 
Douma  telefoon :0594 503378, dan wil zij dat graag vanuit de SVWK voor u organiseren; 

 Er ruim 100 potjes zelfgemaakte appelmoes zijn uitgedeeld en verrast werden ontvangen; 

 Plaatselijke winkeliers over het algemeen ook uw bestelde boodschappen willen bezorgen, 
evenals vele restaurants in het Westerkwartier. Ze kunnen uw steun goed gebruiken!; 

 u slechts maximaal drie volwassenen op bezoek mag krijgen en die ook op 1 ½ meter 
moeten blijven; Kinderen tot 13 jaar mogen nog wel op bezoek komen.; 

 de buurthuiskamers in onze gemeente nog steeds vanwege corona gesloten zijn en dat de 
gemeente nu het jongerencentrum Avalon in Zuidhorn, wegens gebrek aan activiteiten, zelfs 
heeft verkocht om zo de tekorten van de nieuwe gemeente Westerkwartier te verlagen 

 onze penningmeester hoopt dat u allemaal uw contributie vóór 1-01-2021 wilt overmaken; 

 er eventueel betaald mag worden middels een enveloppe met uw naam op 22-12- 2020. 
 
 
 

http://www.svwesterkwartie.com/

