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                                                   NIEUWSBRIEF 
                                                             25 maart 2020 
 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK)     
Toen ik het woord corona hoorde, dacht ik wat kan er nu mis zijn met een biertje. Even later was 
het mij duidelijk dat het om een al eeuwen oud verschijnsel ging. Het verschijnsel namelijk dat er 
om de zoveel tijd een of andere wereldomvattende ziekte uitbreekt. Bij voorbeeld de builenpest in 
de veertiende eeuw of de Spaanse griep aan het begin van de twintigste eeuw. En u weet de 
mensheid is er niet aan ten onder gegaan. Dat zal ook dit keer niet gebeuren. Ook dankzij de 
medische kennis van vandaag. Geen medicijn, maar wel met een veel groter besef van hygiëne en 
levensreddende  technische mogelijkheden.  We zitten op dit moment in een vervelende periode, 
waarvan de duur nog onbekend is. Met  al die regels, waar we ons nu aan moeten houden, zijn we 
niet blij. Ze dragen wel bij aan het verkleinen van de risico’s. Door die regels na te leven toon je je 
solidair met je medemens. Is het leed eenmaal geleden en  sta je ‘s ochtends voor de spiegel, 
komt er misschien toch iets van een glimlach:” Zo, dat hebben we toch goed gedaan”. Je kunt dus 
wel iets doen. De activiteitencommissie en het bestuur zitten niet bij de pakken neer. Wat nu niet 
mogelijk is, kan straks wel. Daar wordt hard aan gewerkt. U rekent op ons, wij rekenen op u. 
 
Terugblik 

Nadat we zo verrast werden door de uitbraak van het Coronavirus, moesten we snel handelen en 
u berichten. Gelukkig was de ernst van de situatie duidelijk en verliep het afzeggen vlot. 
 
Vooruitblik: Bericht van De Koepel van Gespensioneerden , het orgaan wat de SVWK nu 
landelijk vertegenwoordigd.  
Voor gepensioneerden speelt een mogelijke (extra) korting ten gevolge van de crisis pas tegen het 
eind van het jaar (2020). Niettemin maken ook gepensioneerden zich zorgen of het nieuwe 
pensioenstelsel, dat o.b.v. het pensioenakkoord wordt uitgewerkt, gegeven de huidige 
crisissituatie, wel tijdig (dit jaar) zodanig zal zijn uitgewerkt dat pensioenkortingen ook in 2021 
voorkomen kunnen worden. Zeker als deze kortingen het aantoonbare directe (economische en 
financiële) gevolg zijn van de huidige crisis, vragen wij het Kabinet om in ieder geval voor het eind 
van het jaar ook voor gepensioneerden tot een vorm van crisis-compensatie te komen. Wij hebben 
kennis genomen van de mededeling dat DNB heeft aangekondigd om ook voor pensioenfondsen 
te onderzoeken welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen van de 
crisis te beperken. Wij achten dit een goede zaak en nemen aan dat die maatregelen met het 
Kabinet worden afgestemd. In het belang van een zorgvuldige communicatie en afstemming, 
vragen wij u om door DNB en wellicht aanvullend ook door de verantwoordelijke ambtenaren van 
SZW te worden gehoord in de overwegingen van de te nemen maatregelen en de hoogte en wijze 
van compensatie, voordat die een feit zijn. 
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Activiteitencommissie 

“Het het nog nooit zo donker west, of het wer altied wel weer licht”. Dat zongen we in december 
met elkaar tijdens de kerstmiddag. Piet Bolhuis en Jaap van 't Hul brachten die middag liedjes van 
Ede Staal en we genoten. Dat er zo'n nare periode als nu achteraan zou komen, had niemand 
kunnen bedenken. Lamgeslagen is de wereld, ons land, ons dorp en ons huis. En het valt niet 
mee, om zelf niet ook een beetje lamgeslagen te worden. Wij, de activiteitencommissie van de 
seniorenvereniging, hadden een prachtig programma voor dit jaar klaarliggen. Interessante gasten 
waren uitgenodigd, leuke uitstapjes afgesproken en het jaarlijks reisje was in kannen en kruiken.  
Er lijkt niks van terecht te komen. Aan ons wordt geadviseerd vooral zoveel mogelijk binnen te 
blijven en vooral zo min mogelijk sociale contacten te hebben. Dat is terecht, want wij horen bij de 
risicogroep. Maar het is ook moeilijk. Want vaak wonen we alleen, hebben we geen partner meer.  
Wij willen u met dit schrijven een hart onder de riem steken. Houd vol! Zoek op een andere manier 
contact met dierbaren,  bel ze op, stuur ze een app als u dat kunt, of stuur een mail.  
Weet, dat er aan u gedacht wordt en laat ook anderen weten, dat u aan ze denkt. Wij denken aan 
u.  En weet ook: dit gaat voorbij. 
Vanochtend werd er op de televisie bekend gemaakt, dat de groei van het virus afneemt. Dat is 
heel bemoedigend. Dat geeft ons hoop. Dat is het gloren van het licht, waarover Ede zong.  
En zolang we wachten op betere tijden, kunnen we ons koesteren aan de mooie dingen, die ook in 
deze dagen, of misschien wel juist in deze dagen, gebeuren. De voorjaarsbloemen die volop 
bloeien,  een kaartje van de kleinkinderen, aandacht van de buurvrouw, een vriendin die informeert 
hoe het gaat en misschien nog veel meer. Laten we elke avond, voor we gaan slapen, dingen 
proberen te bedenken, die die dag goed gingen, die ons een beetje blij maakten. 
En u en wij weten zeker, dat het weer licht wordt, misschien sneller dan we vreesden.  
Hoe dan ook, wij wensen u sterkte. En gezondheid. En warmte.  
Tot ziens! We zullen elkaar weer ontmoeten!  
De activiteitencommissie: Froukje Boersma, Fia Bolhuis, Anke Douma, Riek Leegte en Annalisa 
Ripiinen 
 
Lief en leed. Lodewijk Hoogstra (tel: 503999) is onze contactpersoon vanuit het bestuur. 

Tot nu toe hebben we gelukkig nog geen nare berichten binnen gekregen, maar zijn er wel voor 
sommige leden vervelende consequenties zoals het niet doorgaan van operaties; medische 
onderzoeken en/ of fysio therapie voor de herstellende leden.(Health centre biedt oefeningen) 
 
Weetjes/Wist u dat….. 

 er bij veel ouderen vaak nog veel kaartjes in bezit zijn en dat die nu heel welkom zijn; 

 een ommetje maken, als je niets mankeert, prima kan, mits je op twee meter afstand blijft; 

 een kaartje op de deurmat van u, met een opbeurende boodschap, heel welkom is; 

 een brief sturen of ontvangen ook heel fijn is; 

 een postzegel nu al wel 0,91 cent kost, maar een postzegel met 1 nog steeds mag; 

 we al een voorlopige afspraak hebben met de dames van Erf en Tuin; 

 we uiteraard ook nadenken over het nog uitgestelde leden reisje naar Clemenswerth; 

 er veel winkels en restaurants  in het Westerkwartier willen bezorgen; 

 in de regionale kranten ondersteuning is te vinden, oa hulp via “de Schans” tel:745620 


