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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                 Januari 2019 

 
Bericht van de voorzitter!  
Al weer een nieuw jaar. En dus weer een jaar aan onze rijke  ervaring toegevoegd. Vanaf deze plaats 
wenst het bestuur u allen een goede toekomst, in ieder geval voor het jaar 2019.We leven nu in de 
gemeente Westerkwartier. Die heeft wat mij betreft nog de status van boreling. Eerst maar eens zien 
“wat ’t wordt.”In de eerste raadsvergadering op 2 januari 2019 heb ik er al wel mede voor gezorgd dat 
het plan om bijna alle gemeentelijke berichten alleen digitaal(via de computer) te publiceren opnieuw 
wordt bekeken. Ook hier geldt ”kiek ’n wat ’t wordt. We houden het in het gaten. Immers als men wil dat 
senioren thuis blijven wonen, moet men de gevolgen daarvan ook aanvaarden. Ook de mensen die niet( 
meer) met een computer kunnen omgaan, hebben recht op die informatie. Bovendien……. De gemeente 
is er voor ons. (Wim Alberda v. E.) 

De activiteitencommissie heeft het een maand lang kalm aan gedaan, maar het jaarverslag moest wel 
worden gemaakt en we werden zelf,  bij het maken, nog wel verrast door de vele uitjes en middagen die 
voor u plaatsvonden in 2018. U kunt het binnenkort lezen als de stukken voor de jaarvergadering van 
26-2 bij u binnen komen. Dat betekende tevens dat we weer heel hard aan de slag moeten om een 
attractief programma te maken voor dit nieuwe jaar. Maar enige zuinigheid is geboden, blijkt straks uit de 
stukken van onze penningmeester. Suggesties van uw kant zijn altijd heel welkom! En leden die graag 
mee willen draaien in de activiteitencommissie zijn van harte uitgenodigd. 

Op dinsdagmiddag 22 januari beginnen we weer met een nieuwjaarsvisite om 14.00 uur in de grote zaal 
van De Gasthorn. Aan het slot van de middag is er weer een drankje naar keuze en daarom vragen we 
bij binnenkomst van u vijf euro voor de consumpties. Het programma van die middag: “Onderbroekenlol” 
wordt verzorgd door Lucie Pakes, bekend bij velen van het “Verzoamelhuus” in Niekerk- Oldekerk. Ze 
zal ons het nodige gaan vertellen over het ondergoed, door de jaren heen, en er zullen mannequins 
gaan showen. Leden die Lucie kennen, weten dat ze een prima verteller is van bijzondere verhalen.  

Op deze middag hebben we ook een intekenlijst voor een uitje naar het nieuwe Museumplein in 
Grootegast op vrijdagmiddag 15 februari. Vertrek vanaf 13.30 uur van de Gasthorn in Zuidhorn en 
aankomst Grootegast om ongeveer 13.45 uur. Sluitingstijd is vijf uur! We kunnen drie museums 
bezoeken. Het Legiomuseum met diverse nagebouwde mini bouwwerken in lego ( zoals oa Martinikerk 
en de Brandaris van Terschelling), het drukkerijmuseum ( verzameling opgebouwd door oa Henk Roede) 
en het “Victorymuseum” (materiaal en voertuigen en oa vliegtuig uit de oorlogs en verzetsperiode 1940-
1945). Het museum is vorig jaar verplaatst van de stad Groningen naar Grootegast. Vooral het laatste 
museum is een aanrader, hoorden we. De entree is 6,50 voor de drie musea (apart is niet mogelijk) en 
we kunnen wat drinken in een echt American Diner restaurant met juke –box, Betty Boop , oude licht 
reclames etc. En er valt het nodige te eten zoals muffins, hamburgers en ook allerlei drankjes zoals bv 
een milkshake! (aanmelden bij Geertje Dekker:504617 of Froukje Boersma: zie bovenaan) 

Dinsdag 18-12 was de laatste bijeenkomst van de SVWK in de Gasthorn en wat zag de zaal er 
geweldig uit!  Het accordeonorkest “Lucht Genoeg”’, met 21 leden,  gekleed in zwart met rood, vulde 
met hun grote accordeons al een deel van de in kerstsfeer gestoken grote zaal. Men kon niet op het 
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podium. Naast de kerststukjes op tafels lagen feestelijke kerstprogramma’s van het orkest. Er waren 
weer een veertigtal leden en klokslag drie uur kon het concert beginnen. De activiteitencommissie had 
het dit keer vrij rustig, maar Annaliisa had verrukkelijke Finse kerstkransen voor ons allen gebakken. En 
Margriet zorgde voor de lekkere chocolade kransen tijdens de pauze. Na het mooie concert van de 
dirigente en haar muzikanten werd iedereen bedankt door de voorzitter en hieven we gezamenlijk het 
glas op het oude jaar. Het kerstdiner werd bezocht door bijna dertig deelnemers en van de rollade, 
kalkoen en het overige deel van het diner zat iedereen lekker te smullen. Er werd vaak aangevuld! 

 

Zorgverzekering 2019 (bericht van uw penningmeester )  
Tot 31 januari 2019 kunt u uw zorgverzekering opzeggen en een verzekering bij een andere 
maatschappij afsluiten. Op internet kunt u verschillende vergelijkingssites vinden die u helpen 
de juiste keuze te maken. 
Op onze website www.svwesterkwartier.com staat uitgebreide informatie bij welke 
maatschappijen u korting kunt krijgen en hoeveel. 
Het bestuur  is in overleg geweest met onze sponsor Lukkien en Schultinga. Via dat kantoor 
kunt u ook uw Menzis zorgverzekering laten lopen. Zij hebben nl. een collectief waar iedereen 
kosteloos aan mee kan doen. U krijgt dan 7% korting op uw basisverzekering en 9% korting op 
de aanvullende verzekeringen. Of vergelijk eenvoudig zelf via klik, vergelijk en sluit: 
 https://info.upiva.nl/tpc-mkb-lukkien-schultinga 
 
AANRADER!  Opnieuw  de verkeerscursus!  De Stichting Bevordering Verkeerseducatie en ouderen 
organisaties zullen voor 2019 subsidie bij de provincie en gemeente aanvragen zodat het kosteloos is 
voor de deelnemers. Maar wilt u zich dan zo spoedig mogelijk melden bij Froukje Boersma: 504813. 
Het is verstandig voor de chauffeurs om mee te doen want de verkeersboetes liegen er niet om. Onlangs 
werd een oudere zwaar beboet voor het inrijden in een straat…. De borden waren gewijzigd en bijna 
twee honderd euro moest worden betaald. Iemand die niet goed had opgelet kreeg een boete van bijna 
vijf honderd euro toen hij op een invalide parkeerplaats bleek te staan. En vergeet ook uw parkeerschijf 
niet in te stellen als u in de blauwe zone gaat parkeren!! Een aanrader dus om uw kennis op te frissen! 
 
Lief en Leed.  Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is.  
Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
 
Weetjes/ Wist u dat……… 
 

 het formulier, waarin u aangeeft waar uw interesse ligt, nog niet van iedereen binnen is 

 op 26-2 onze jaarvergadering wordt gehouden met daarnaast o.a. een film en een quiz met 
vragen over het westerkwartier en de provincie Groningen,. 

 de data voor onze middagen in 2019 zijn: 22-1; 26-2; 26-3; 23-4; reisje op 28-5; 24-9;29-10 en 
26-11 en de kerstmiddag en het diner op dinsdag 17-12. Noteert u dit vast in uw agenda! 

 de eerste belastingaanslagen al binnen zijn en Anja Fennema bereid is om de leden, tegen kleine 
vergoeding, weer te helpen met het invullen. Ze draagt voor een ingevuld formulier een tientje af 
voor onze kas! 

 nu een prachtige tentoonstelling zowel over glas, als over dieren is in het Groninger museum 
 een bezoek aan de “Woonweter” eveneens een aanrader is. Zaterdags van 10-00 tot 13.00 uur 

voor hen die zo lang mogelijk in eigen huis willen blijven wonen! Dorpsvenne 2 Zuidhorn. Maar 
de activiteitencommissie wil het  organiseren voor groepjes van maximaal acht leden per keer!  
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