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                                                 NIEUWSBRIEF 
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Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
Zo, onze pensioenen blijven zeer waarschijnlijk onaangetast. Weliswaar volgt er geen aanpassing aan 
de inflatie. Dus 100% tevreden kunnen we niet zijn. Dat geldt dan voor 2020. Wat 2021 aangaat, kan het 
met verkiezingen in het vooruitzicht ook nog weleens meevallen. De website van de SVB vermeldt nog 
niet de AOW-bedragen voor 2020. Althans ik kan ze niet vinden. Ze worden meestal wel aan de 
geldontwaarding (inflatie) aangepast. Wat onze voorzieningen in dit opzicht betreft, zijn er kapers op de 
kust. Ik las in de NRC dat de huidige generatie in de in de leeftijd zo van 30 tot 40 in de rats zit als ze 
aan de voorzieningen van haar oude dag denkt. De babyboomers (net een ietsje jonger dan ik!) worden 
daarvoor verantwoordelijk gehouden. Deze zgn. flowerpower-generatie heeft zich uitgebreid kunnen 
laven aan de zonnige kanten van het bestaan. En die, hoe durft ze, is niet van plan een beetje in te 
schikken ten gunste van de huidige toekomstige gepensioneerden. Zijn ze voor het ontwikkelen van 
eigen initiatief misschien een tikkeltje te veel in de watten gelegd? 
 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 december! Kerstmiddag en Kerstdiner! 

Aanvang 15.00 uur in de Gasthorn! De kosten voor de gezellige middag bedragen 5 euro ( incl.  een 

drankje) en 17,50 euro voor het diner. De zaal is open vanaf 14.30 uur en wilt u bij binnenkomst 

betalen? Piet Bolhuis en Jaap van ’t Hul zullen er een muzikale middag van maken, waarbij door hen 

gezongen en gemusiceerd wordt op piano en gitaar. Voor de pauze zullen de heren liedjes van Ede 

Staal brengen en na de pauze kerstliedjes. We zorgen daarnaast voor enige kerstproza en poëzie. Vóór 

8-12 kunt u zich aanmelden voor het kerstdiner bij Froukje (504813). Er zijn al 30 aanmeldingen voor het 

kerstdiner! 

 

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

Met de opbrengst van de tombola willen we de “lief en leed” kas spekken en we hopen dat u allen iets 

mee wilt nemen voor de verloting. Uiteraard is Lodewijk ook 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 opfleuren. 

Naast de tombola zorgen we uiteraard voor nieuwjaarsrolletjes en aan het einde is er o.a. een drankje. 

 

Op dinsdagmiddag 26-11 werd een middag gehouden over de 50’er en 60 ér jaren. De commissie (Piet, 

Taeke, Fia en Froukje) die het had voorbereid, was er vele uren mee aan de slag geweest om verhalen, 

beelden en muziek goed op elkaar af te stemmen en ook om de leden de mogelijkheid te bieden over 

die periode mee te praten. Het werd een interessante en gezellige middag volgens de 42 SVWK leden. 
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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 
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Bezoek Tuinland op donderdagmiddag 21-11.  Anke en Riek zijn met een tiental leden naar het grote 

tuincentrum “Tuinland” in de stad geweest. Het bezoek aan de versierde ruimtes was een groot succes. 

 

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. Wilt u de contributie vóór 31 december 2019 naar de Regiobank 

overmaken. Rek.nr. 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 2019 zijn: dinsdag 17-12 de kerstmiddag met muziek van Ede 

Staal en kerstliedjes verzorgt door Piet en Jaap van ’t Hul en een drankje en het diner ’s avonds 

(kosten respectievelijk 5 en 17,50 = samen 22,50 euro) en nieuwjaarsvisite met o.a. tombola voor 

de lief en leed pot op 28-01-2020! En 25-2-2020 jaarvergadering! Noteert u dit  in uw agenda! 

 als gevolg van het grote bevolkingsonderzoek “darmkanker” het sterftecijfer sinds 2017 daalt en 

in 92% van de opgeroepen burgers er dan poliepen worden verwijderd, die anders een risico op 

darmkanker zouden vormen. Dat darmkanker in een vroeger stadium kan worden opgespoord. 

 Anke Douma, Riek Leegte en Lodewijk ook in 2020 weer een verrassend menu zullen maken!  

 wegens omstandigheden Jan Boonstra onlangs Taeke Boersma voor een lezing heeft vervangen 

 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 naar Tuincentrum Tuinland 

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

 De 75 plussers een jaar langer met hun rijbewijs mogen rijden mits er medische goedkeuring is 

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