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NIEUWSBRIEF 
december 2017 

 
Bericht van de voorzitter! Het is weer december. De maand die ons als bij toverslag herinnert aan 
allerlei schone gedachten die eigenlijk het hele jaar tot ons repertoire zouden moeten behoren. Wat ik 
zie, is echter dat handel en nijverheid zich van deze maand hebben meester gemaakt. Het materiële, 
nauwelijks gemaskeerd door een dun randje van sociaal en ideëel gedachtengoed, overheerst. Dit 
neemt niet weg dat we binnen onze familie- en/ of vriendenkring van gezellige en leuke dagen mogen 
genieten en even herstellen van de dagelijkse sleur om met hernieuwde energie en goede voornemens 
weer aan de slag te gaan. Namens het bestuur wens ik u prettige kerstdagen, een goed uiteinde van 
2017 en een geweldig nieuwjaar. Uiteraard rekenen we voor onze vereniging op een geslaagd 2018. Uw 
bijdrage is onmisbaar! 
 
Op dinsdagmiddag 19-12-2017 houden we in de Gasthorn onze laatste gezellige bijeenkomst van dit 
jaar. ‘s Middags vanaf 15.30 uur! Fré Schreiber is onze gast en heeft vele verhalen geschreven en is 
regelmatig op o.a. RTV Noord te beluisteren. Daarnaast staat er regelmatig iets van hem in het Dagblad 
van het Noorden. Om 17.00 uur is er voor iedereen een drankje en dan begint het kerstdiner om 18.00 
uur in de Gasthorn! Margriet Matter en haar zwager de heer Miedema, voormalig kok van hotel Faber, 
zullen samen met vrijwilligers van de Gasthorn weer een verrassend menu voor ons gaan samenstellen. 
De kosten voor de middag zijn € 5,= incl. drankje en de maaltijd kost € 17,50.  
 
Op dinsdagmiddag 28-11-2017 waren er ongeveer 40 leden bijeen om te luisteren naar de voorlichting 
van onze penningmeester Theo de Wildt. Daarna startte Frans van Wely al wat eerder dan gepland met 
zijn lezing en het tonen van de prachtige fotobeelden die hij op een vakantiereis in Iran had gemaakt. 
Ook de pauze werd wat korter dan normaliter. We zagen veel vriendelijke mensen, marktjes, het 
bijzondere dagelijkse menu van de toeristen en paleizen en moskeeën. Door het hoge tempo van de 
voordracht van de heer van Wely waren we deze middag ver voor half vijf klaar met het programma. Iets 
wat niet vaak gebeurd, maar de aanwezigen de mogelijkheid gaf om nog lekker na te kletsen. 
 
Op vrijdagmorgen 8-12 hebben elf dames onder leiding van Lisette Freriks, met hulp van Nelleke van 
der Werf, een leuk bloemstukje voor de december/kerstmaand gemaakt. Voor iedereen was er 
voldoende materiaal: allerlei groen, roosjes, dennenappels, rode bessen etc. Ook identieke potjes, maar 
toch kon ieder haar eigen creatie na afloop vlot herkennen. We hadden daarvoor de reeds in kerstsfeer 
gehulde Buurthuiskamer in de Nieuwstraat in Zuidhorn gehuurd. Het “haardvuur” op het grote tv scherm 
hebben we met wat externe hulp aangemaakt. De koffie werd verzorgd door Lodewijk en Riek had een 
lekkere appelkwarktaart gebakken! Terwijl we gezellig ons werk deden, begon het buiten licht te 
sneeuwen! Het was een bijzonder geslaagde klusochtend en we doen het misschien tegen Pasen nog 
eens!  
 
Op de vorige bijeenkomst is een formulier rond gegaan voor liefhebbers voor een bezoek aan het Abel 
Tasmankabinet in Lutjegast in 2018. Het werd direct ingevuld door veel leden. Geïnteresseerden, die er 
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die middag niet waren en zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich melden bij Froukje Boersma. 
Het zal vermoedelijk op een donderdagmiddag plaatsvinden, maar een precieze datum is nog niet 
gekozen. Op dit moment is een afvaardiging van college kabinet en andere inwoners uit Grootegast in 
Tasmanië!. Het is in 2018, 375 jaar geleden dat Tasmanië en Nieuw Zeeland werden ontdekt! 
U kunt 1x per maand, op maandag, met andere leden van de SVWK en veel andere senioren naar 
bioscoop Pathé in Groningen. Geertje Dekker is onze contactpersoon (telefoon 0594 - 504 617). Of 
Theo de Wildt (zie briefhoofd) De reiskosten worden hoofdelijk omgeslagen. We gaan met de auto of 
trein naar Groningen. U kunt mee rijden en opgehaald worden als het nodig is. U kunt uiteraard 
rechtstreeks gaan. Als u wilt weten wat er in de komende maanden wordt vertoond, bel of mail hen dan 
even! 
 
Bericht van de penningmeester: 
1 Denkt u er om deze maand uw bijdrage te storten!  
De contributie voor 2018 bedraagt € 25,=. Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.Voor 
echtparen en leden die op hetzelfde adres wonen, bedraagt de contributie voor het 2e lid € 20,=. 
Wanneer u uw bijdrage betaald heeft, ontvangt u het pasje op de Nieuwjaarsbijeenkomst 23-01-2018. 
Regiobank NL68 RBRB 0929 2882 97 t.n.v. Seniorenvereniging Westerkwartier  te Grijpskerk. 
 
2 Ziektekostenverzekering. De FASv heeft bij diverse verzekeraars kortingen op de premie voor 2018 
bedongen. Voor diegenen die over willen stappen, staat er op de site van de FASv een handleiding. 
Komt u daar niet uit dan kunt u hulp vragen aan Theo de Wildt (penningmeester). 
 
Lief en Leed. Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is of 
opgenomen in het ziekenhuis. Dan kan er voor een kaart, brief of bloemetje namens de SVWK worden 
gezorgd. 
 
Helaas hebben enkele leden hun lidmaatschap, om diverse redenen, op moeten zeggen. Gelukkig 
melden zich regelmatig nieuwe leden en natuurlijk hopen we dat dit het komende jaar ook door zal gaan. 
 
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat…………: 

 het dorpsloket “Voor Elkaar” iedere ochtend van 10.00 tot 12.00 uur gehouden wordt in De 
Wierde in Grijpskerk. U kunt er terecht voor uw vragen op het terrein van de zorg en welzijn. Het 
loket is wat vergelijkbaar met de steunpunten in Marum en Zuidhorn. U kunt ze vast bereiken via 
het telefoonnummer van de gemeente Zuidhorn 0594 - 508 888; 

 de VNG controlelijst voor een seniorvriendelijke gemeente moet gaan over: communicatie en 
informatie; financiën; mobiliteit; wonen en zorg en preventie. Iets om te onthouden!! 

 de bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier steeds op de VIERDE dinsdag van 
de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn worden gehouden. Dus noteer: 
dinsdagmiddag 19-12. En voor 2018 23-1, 27-2, 27-3 & 24-4; 

 het Steunpunt Welzijn in de gemeente Zuidhorn in PAND10A in de Nieuwstraat in Zuidhorn 
iedere dag van 9.00 - 12.00 uur bemenst wordt door deskundige vrijwilligers. Zij proberen samen 
met u oplossingen te bedenken voor vragen zoals o.a. .” ik zou graag vervoer en begeleiding 
hebben naar de oogarts“. 0594 - 508 888. Joke van Giethoorn is contactpersoon vanuit SWgZ. 

 Let u vooral op de regionale kranten! Er wordt in deze periode veel georganiseerd! 

 In de buurthuiskamers kunt u vaak erg lekker en gezellig eten, wel op tijd reserveren! 
 
Graag tot ziens op onze bijeenkomsten en/ of bij onze activiteiten! 
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