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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                            januari 2021 
 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
Het begin van het verenigingsjaar 2021staat evenals een groot deel van het jaar 2020 in het teken 
van de beperkingen die het corona virus met zich meebrengt. Bijeenkomsten zijn niet mogelijk. De 
jaarvergadering, die we gewend zijn in februari te houden kan dus geen doorgang vinden. We 
hebben daarom besloten u de jaarstukken per mail of post te doen toekomen. Kortom we moeten 
een beetje improviseren. 
Als het enigszins kan willen we wel ons eerste lustrum (5 jaar) vieren. Als iedereen zijn tweede 
vaccinatie heeft gehad, is dat een mooie gelegenheid elkaar in een uitbundige sfeer te zien en 
mag dat dan mijns inziens geen probleem zijn. Blijf gezond en houd vol. 
 
Het is woensdag 20-01-2021 en in afwachting van de zoveelste persconferentie, nu van het 
demissionaire kabinet, starten we met de eerste Nieuwsbrief van het jaar. Komt de avondklok? 
 
Helaas kunnen we weinig melden over de afgelopen maand december waar we aan het begin van 
december nog hoopten met een grote groep kerststukjes te gaan maken en ook al helemaal 
voorbereid waren voor een gezellige kerstmiddag. Er hadden zich voor beide bijeenkomsten het 
maximaal aantal toegestane aantal deelnemers gemeld.  
Helaas dit keer hadden we pech en kwam de aangekondigde persconferentie een week eerder en 
de mededeling dat alles moest worden afgeblazen. Maar niet teveel getreurd zolang we hier nog 
aardig gevrijwaard blijven van Covid -19 in het Westerkwartier. Lisette Freriks had het nodige al 
ingeslagen voor de kerststukjes en veel leden namen het aanbod van haar aan om het door haar 
bedachte fraaie kerststuk, kant en klaar, te ontvangen! 
De activiteitencommissie had eerder zitten broeden op een aardigheidje voor alle thuiszittende 
leden en Fia, Riek, Anke, Anna Lisa en Froukje besloten honderden kerstkoekjes te bakken. Op 
de dinsdag dat  “de ongenode gast” van de Streekkrant kwam om verslag te doen van de 
activiteiten en de oven een heerlijke geur verspreidde, was de commissie al druk bezig met het 
vervaardigen van vrolijke kerstbakjes. Daarna werden een dag later, de kerstbakjes met lekkers, 
kerstbonbons en koekjes, door de leden van bestuur en activiteitencommissie rondgebracht. 
 
Misschien hebben leden in het Noordelijk deel van het Westerkwartier het amusante stuk in de 
Streekkrant gelezen. Het komt voor de leden in het Zuidelijk deel alsnog op de website te staan. 
 
Helaas zag het er al snel naar uit dat onze nieuwjaarsvisite en onze jaarvergadering niet door 
zouden gaan. We hopen dat met de verwachte eerste vaccinatie, van thuiswonende ouderen 
halverwege februari, enig perspectief te hebben op weer gezellige ledenbijeenkomsten! 
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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 

We hebben besloten om u wel de jaarstukken over 2020 toe te sturen, samen met deze 
Nieuwsbrief van januari 2021. Bij de stukken treft u geen volledig financieel verslag aan, maar wel 
de toelichting op de financiële situatie. Er wordt geen verhoging van het lidmaatschapsgeld 
voorgesteld. Dit jaar waren de kosten lager doordat er slechts vier van onze acht bijeenkomsten 
zijn doorgegaan. Wellicht maken we wel weer andere extra kosten om u te kunnen verrassen. De 
bestuursleden hebben de financiële stukken goedgekeurd. Uiteraard is dit via mailverkeer gegaan, 
omdat we niet bijeen mogen komen. De kascommissie komt nog bijeen 
Indien u meer informatie wenst over onderdelen van het  jaarverslag of begroting dan kunt u 
contact opnemen met de penningmeester of andere leden van het bestuur.  
 
Van de penningmeester en onze webmaster Theo de Wildt: 
De contributie voor 2021 bedraagt € 25,00. Als uw partner ook lid is, betaalt u € 45,00. Wilt u dit 
bedrag zo spoedig mogelijk storten op  nr  NL 68 RBRB 0929 2882 97 van de Regiobank  t.n.v. de 
penningmeester van de Seniorenvereniging Westerkwartier. Er zijn nog meerdere leden, die nog 
niet betaald hebben.  
Maar wanneer dat niet lukt kunt u deze keer het bedrag ook contant betalen! 
Op woensdag 27 januari kunt u dit bedrag ook komen of laten brengen bij Froukje Boersma, 
(Klinckemaburen 14 in Zuidhorn/  oud geel hoekhuis Holtweg). Theo is daar van 10.00 tot 12.00 
uur aanwezig om van u een enveloppe, met uw naam aan de buitenkant, met uw contributie te 
ontvangen. Helaas zullen we dit aan de deur af moeten wikkelen vanwege de lock-down. 
Wanneer het brengen ook niet lukt, wilt u dan contact met Theo opnemen. Tel. 0644338165 
 
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. De verslagen en foto’s van de vier bijeenkomsten in 2020  en 
van de twee uitstapjes kunt u daar eveneens bekijken en informatie van de FASV. 
Lief en leed: 
Lodewijk Hoogstra (contactpersoon (0594-503999). Ons voormalig lid, Trees Jansen, is op 93 
jarige leeftijd overleden in het Zonnehuis. De echtgenoot van ons lid Jannie Hoorn, Tinus Hoorn,  
is helaas ook overleden. Hij was reeds geruime tijd ziek.  
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……. 

 plaatselijke winkeliers, zoals de boekhandel en schoenenwinkel etc. over het algemeen u 
graag van dienst willen zijn, evenals vele restaurants in het Westerkwartier. Ze kunnen uw 
steun goed gebruiken! Kijk op hun etalages of op de website hoe u kunt bestellen; 

 u slechts maximaal één volwassene op bezoek mag krijgen en die ook op 1 ½ meter moet 
blijven, mantelzorgers mogen wel; Kinderen tot 13 jaar kunnen nog wel op bezoek komen.; 

 onze penningmeester verwacht dat u uw contributie spoedig brengt of overmaakt; 

 er eventueel betaald mag worden middels een enveloppe met uw naam op 27-01- 2021. 

 Anja Fennema, tel:0594- 500181, bereid is uw belastingformulieren in te vullen. 
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