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                                                 NIEUWSBRIEF 
                                                            Maart 2021 
 
Beste mensen, (Wim Alberda van E., voorzitter SVWK) 
 
Nee, de club vergeet u niet. Het voorjaar nadert. Dat is voor het virus geen goed nieuws. De 
temperaturen worden te hoog. En dan is er nog dat tweede front waarop het virus de strijd moet 
aanbinden: DE VACCINS. Eigenlijk toch wel erg snel in ons leven gekomen. De productie hapert 
af en toe, maar zo langzamerhand komt het vaccineren toch op stoom. In de zomer kunnen en 
mogen we dan weer van de zon genieten Verdiende opluchting. Pasen: hernieuwd leven ook voor 
senioren. Wij hebben het fundament gelegd, waarop de huidige generatie voortbouwt. Daaraan 
mogen we het recht ontlenen, althans ik doe dat, dat ons leven evenwaardig is aan dat van alle 
anderen. De heren en dames in het wit mogen zich dat in de oren knopen. 
 
Helaas kunnen we uit de diverse persconferenties nog weinig positief nieuws melden.  
Veel winkels zijn weer geopend, maar de horeca kan nog steeds alleen maaltijden bezorgen. 
Beide slechts op telefonische afspraak. Kinderen gaan wel weer naar school, maar landelijk 
worden er toch veel besmettingen gemeld, vooral onder jongere mensen. Bij ouderen neemt de 
besmetting af. De avondklok betekent op tijd naar huis, maar straks is het zomertijd en voelt dat 
misschien weer iets gunstiger. 
Weliswaar neemt het aantal zieken door COVID -19 in de verpleeghuizen af en mag daar weer 
iets meer familie op bezoek komen, maar voor de anderen is bezoek op één dag slechts beperkt 
tot één persoon. Dat betekent soms wel dat een jarige nu, met taart en ander lekkers, de 
verjaardag bij anderen ( bijvoorbeeld een gezin) gaat vieren. Want zelfs een echtpaar op bezoek is 
nog steeds niet toegestaan. (Voor mij niet te begrijpen). Er zullen leden onder u zijn waar kinderen 
op een afstand wonen, waarbij een bezoekje niet aan de orde is, omdat de afstand te ver is. Soms 
is er dit afgelopen jaar slechts telefonisch of contact per mail geweest. Toch volhouden! En af en 
toe wel op bezoek bij een vriend of vriendin, maar dan zeker op afstand! Gelukkig hebben we 
binnen het Westerkwartier weinig uitbraken van Corona meegemaakt. Helaas onlangs wel in 
Vreedewold, maar de cijfers van besmettingen zijn gelukkig in onze gemeente heel laag gebleven. 
 
Wim Alberda van E. stond in de Streekkrant in de rubriek “de MAN met de HAMER”. Het komt 
voor de leden alsnog op de website van de SVWK te staan, want het betrof informatie over onze 
seniorenvereniging en misschien kunt u ook andere ouderen, die nog geen lid zijn, op onze 
website  attenderen. Wij willen graag meer leden dan de ongeveer 100 leden die we nu hebben. 
 
De activiteitencommissie wenst u , mede namens het bestuur, hele fijne paasdagen! 
Bij de warme kachel zitten veel leden van de commissie via de smartphones van alles te 
bedenken en af en toe gaat een lid bij een ander lid op bezoek om ideeën uit te wisselen. 
Annaliisa woont dichtbij de winkels en gaat regelmatig op stap om, op afspraak, in de winkel te 
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overleggen of rond te speuren naar materiaal om u mee te verrassen. En dan kunnen we als ze 
met haar vondsten weer terug is aan de slag! De activiteitencommissie vindt het fijn om weer voor 
u aan de slag te zijn gegaan. Gewoon in tweetallen. Want we weten zelf , net als u, hoe saai de 
afgelopen maanden kunnen zijn geweest en een oppepper kan iedereen nu wel gebruiken! 
  
Vaccinaties:  Er zijn al leden van de SVWK die beide vaccinaties hebben ontvangen in Martini 
Plaza en op dit moment wordt er gevaccineerd in de groepen die voor 1950 zijn geboren en thuis 
wonen. We hopen dat met de vaccinaties, van thuiswonende ouderen er weer enig perspectief 
komt om in de loop van de zomermaanden iets te gaan organiseren. Vanuit Zuidhorn werd een lid 
geprikt op de zaterdag waarop een groot deel van de sportieve Nederlanders op het ijs stond. 
Samen gingen we vanuit de serviceflat in Zuidhorn om 15.30 uur naar Martini Plaza en we waren 
er om precies 16.30 uur weer terug. Uitstekend georganiseerde priklocatie met vriendelijke 
zorgverleners. 
 
Van de penningmeester en onze webmaster Theo de Wildt: 
De contributie voor 2021 bedraagt € 25,00. Als uw partner ook lid is, betaalt u € 45,00. Op de 
stukken van de jaarvergadering en ook begroting en jaarrekening zijn geen vragen of reacties 
binnengekomen. De kascommissie is accoord gegaan met de financiële stukken. 
Eind januari 2021 kwamen er meerdere contante betalingen binnen van onze leden, toen we de 
gelegenheid boden om bij de in Zuidhorn zitting houdende penningmeester langs te gaan. 
Op onze website www.svwesterkwartie.com  staat veel informatie die voor u van belang kan zijn.  
De verslagen en foto’s van de vier bijeenkomsten in 2020  en van de twee uitstapjes kunt u daar 
eveneens bekijken en recente informatie van de FASV. 
 
Lief en leed: 
Lodewijk Hoogstra (contactpersoon (0594-503999). Thea Dijkstra en Hans Koenders hebben in de 
afgelopen maand voor nader onderzoek in het ziekenhuis gelegen. Beide zijn nu weer thuis. We 
hopen dat ze snel weer opknappen. 
We verzoeken u om een bericht over ernstige ziekte of operatie van een lid van de SVWK door te 
geven aan Lodewijk. We kunnen dan zorgen voor een kaart, een bezoekje of een bloemetje.. 
 
Weetjes/Wist u dat……. 

 plaatselijke winkeliers, zoals de boekhandel en schoenenwinkel etc. u graag van dienst willen 
zijn, evenals vele restaurants in het Westerkwartier. Ze kunnen uw steun goed gebruiken! 
Kijk op hun etalages of op de website hoe u kunt bestellen of ga de winkelier even bellen; 

 u slechts maximaal één volwassene op bezoek mag krijgen en die ook op 1 ½ meter moet 
blijven, mantelzorgers mogen wel; Kinderen tot 13 jaar kunnen nog wel op bezoek komen.; 

 het Groninger Landschap 75 jaar bestaat en dat er in hun laatste magazine veel aandacht is 
voor o.a. de houtwallen en de natuur in het Westerkwartier en o.a. Iwemaheerd 

 zodra de horeca en musea in de gemeente weer open zijn, bezoek heel erg welkom is 

 Anja Fennema, tel:0594- 500182, bereid is uw belastingformulieren in te vullen. 

 een 2’ vaccinatie soms meer last kan veroorzaken en daarom is 1½ liter vocht innemen zeer 
wenselijk volgens de arts in Martiniplaza. Koffie telt niet mee! Wel:Thee, water, sapjes, melk! 
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