
SENIORENVERENIGING WESTERKWARTIER 

                      opgericht 1 januari 2016                                         www.svwesterkwartier.com 
 
 

Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: 
Wim Alberda van Ekestein Theo de Wildt Wytze de Boer 

0594 - 642 835 06 - 4433 8165 0594-503806 
maralgro@planet.nl tdewildt@kpnmail.nl 

IBAN NL68 RBRB 0929 2882 97 
wytzebaukje@hetnet.nl 

   
Lief- & leedmeldingen: Activiteiten: Bezorging & ledenadministatie: 

Lodewijk Hoogstra Froukje Boersma Gerrit Snip 
0594 - 503 999 0594 - 504 813 0594 - 504 750 

l.hoogstra@kpnplanet.nl fmboersma@hetnet.nl g.snip1@home.nl 
 
 

                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                 Januari 2020 

 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 

U hebt het vast wel gemerkt, we hebben 2019 aan de geschiedenis toegevoegd. Voor 2020 wens ik u 

namens het bestuur veel heil en zegen. Vanaf 1 januari 2020 maken wij via de FASv deel uit van de 

Koepel Gepensioneerden. De Koepel vertegenwoordigt zo’n 300.000 leden. In het overleg met landelijke 

bestuurders betekent dat een stevige positie. Het is de bedoeling dat de vertegenwoordigers van de 

Koepel zich zullen inzetten voor onze pensioenen, maar ook voor onze belangen op het gebied van 

zorg, welzijn en wonen. De FASv wordt in het bestuur van de Koepel vertegenwoordigt door de heer E. 

Triemstra, waarnemend voorzitter van de FASv. Als lid van de Federatieraad FASv kennen de 

penningmeester van de SVWK en ik de heer Triemstra als een kundig en doortastend bestuurder. Dat 

wettigt positieve verwachtingen. 

 

Vóór 28 januari wordt u verzocht leuke prijsjes te verzamelen voor de grootse SVWK tombola! 

 

De laatste ledenmiddag op 17 december is druk bezocht! Bijna vijftig SVWK leden waren aanwezig! 

Piet Bolhuis en Jaap van ’t Hul verzorgden  een erg geslaagde muzikale kerstmiddag. De vrijwilligers 

van de Gasthorn hadden zowel de grote als kleinere zaal in kerstsfeer gebracht. En veel leden hadden 

zich speciaal voor het kerstdiner extra mooi uitgedost.  Piet Bolhuis op gitaar en vriend Jaap op zijn 

elektrische piano brachten vóór de pauze liedjes van Ede Staal en ná de pauze kerstliedjes. Er werd 

door de leden in de zaal vaak meegezongen. Fia zorgde daarnaast voor enige kerstproza en poëzie in 

de kleine pauzes tussen de liedjes. Tijdens het diner waar 34 leden aan deel namen werd door Froukje 

een verhaal van Annie MG Schmidt voorgelezen: “Nou kon ik eens naar een feest”. Een verhaal wat de 

schrijfster in “de jaren vijftig” al schreef, maar nog steeds actueel is. Het ging over de mooie kleren voor 

etentjes, die te weinig gedragen worden en al na een paar jaar te krap blijken te zijn…… Na afloop van 

het heerlijke diner werden de vrijwilligers van de Gasthorn uitvoerig bedankt door de voorzitter en 

Annaliisa bood hen mooi versierde “kerstpakketjes” aan als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar.  

 

Op dinsdag 28 januari 2020 hebben we een gezellige nieuwjaarsmiddag met o.a. een tombola! 

Voor de SVWK is het ook in 2020 weer de vierde dinsdag van de maand dat we normaliter bijeenkomen. 

De activiteitencommissie hoopt dat we ook dit jaar weer veel leden zullen treffen op de middagen en bij 

onze uitjes. Wat we precies gaan doen voor de pauze is nog een verrassing maar daarna komt de 

jaarlijkse Tombola. Met de opbrengst van de tombola willen we de bijna lege “lief en leed” kas spekken 

en we hopen dat u allen iets mee wilt nemen voor de verloting. En natuurlijk ook, dat u allen veel lootjes 

(maximaal 5 euro p.p.) koopt. Uiteraard is Lodewijk daarnaast heel blij als u nog eens wilt kijken of u nog 

leuke kaarten kunt afstaan, waarmee hij zieken of senioren die een verjaardag vieren, kan verrassen. 

Naast de tombola zorgen we uiteraard dat er een drankje is en geproost kan worden op 2020. 
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Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
 
 
 
 
 
De Haan Financiële Planning   Lukkien & Schultinga (zelfstandig adviseur RegioBank) 

0594 - 200 100     0594 - 500 990 
 
www.dhfplanning.nl    www.lukkienschultinga.nl 

 

Op 25 februari is onze jaarvergadering en u krijgt de verslagen in februari samen met de Nieuwsbrief 

van februari toegestuurd of bezorgd. Helaas lijkt het er op dat burgemeester van der Tuuk waarschijnlijk 

niet na de pauze in ons midden kan zijn. Het College heeft te volle agenda’s en vergadert langdurig. 

 

Op 28 februari is er een uitje naar Roden. Naar het speelgoedmuseum. Na het bezoek gaan we koffie 

drinken bij restaurant “Onder de linden” naast het museum. Riek Leegte coördineert:0594502880 

 

Op 24 maart krijgen we vertegenwoordigers van Erven & Tuinen Westerkwartier op bezoek namelijk 

Stieneke van der Wal en Marijke Akerboom. Alvast een voorproefje op ons uitstapje in mei of juni naar 

kwekerij & theetuin “” de Baggelhof”  in Nietap/ Terheijl. Maar misschien ook tips voor uw eigen tuin. 

Bij voldoende belangstelling gaan we  in het voorjaar een uitstapje organiseren naar “het Forum” op de 

Grote Markt in Groningen.  

Voor het reisje op 26 mei zijn Annaliisa en Froukje aan het speuren naar een leuke dagreis. 

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. Bankrekeningnr: 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 2020 zijn: 28-01-2020 nieuwjaarsvisite met o.a. tombola voor de 

lief en leed pot op 28-01-2020! En 25-02 jaarvergadering! 24-3; 21-4 (derde dinsdag); 26 mei 

(reisje); 22-09; 27-10; 24-11 en 22-12 (kerst middag en etentje).Noteert u dit  in uw agenda! 

 de contributie ook voor 2020 nog steeds 25€ is. De ANBO kost 48€ en PCOB kost 35€.  

 SVWK 5€ per lid afdraagt aan de landelijke Koepel van Gepensioneerden , eerder aan de FASv. 

 senioren elkaar heel goed kunnen bijstaan en dat vragen om hulp ,meestal wel loont. 

 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 bv naar Zorgboerderij en 

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

 in de gemeente Westerkwartier, ook door senioren, meer moet worden betaald voor WOZ en 

afval en het aantal kilometers dat men met de deeltaxi mag rijden is bekort naar 25 km.  

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

 dat de commissie druk bezig is met het organiseren van het reisje in mei voor de leden. 

http://www.svwesterkwartier.com/

