
SENIORENVERENIGING WESTERKWARTIER 

                     opgericht 1 januari 2016                                          www.svwesterkwartier.com 
 
 

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

IBAN NL68 RBRB 0929 2882 97 
Djuke Zwier - Houweling 

Kuyperstraat 1 
9801 KK Zuidhorn 

0594 - 642 835 06 - 4433 8165 06 - 4073 0836 
maralgro@planet.nl tdewildt@kpnmail.nl j.zwier@xs4all.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 
                                                 December 2018 

 
Bericht van de voorzitter!  
December 2018 is losgebarsten. U mag het bedrijfsleven weer ondersteunen. Daar is niets mis mee, 
maar houd uw “kop” er bij.  De penningmeester en ik hebben de halfjaarlijkse herfstbijeenkomst van de 
FASv bijgewoond. In het derde levensjaar van de federatie  wordt sterk ingezet op  het  stap voor stap 
uitbreiden van de dienstverlening. De FASv heeft nu ook een zetel in het bestuur van de NVOG, de 
ouderenorganisatie, die verenigingsdeskundigen inzet om  onze leefomstandigheden en pensioenen 
krachtig en aanhoudend onder de aandacht te brengen. Men verkeert daarom nog al eens in Haagse 
dreven [ Tweede Kamer, ministeries ], Duidelijk werd ook dat de kortingen op premies  van  de 
ziektekostenverzekeringen binnen afzienbare tijd worden vervangen door andere lokkertjes. Men wil 
namelijk een gezonde leefwijze afdwingen: bv. gezond  eten en veel bewegen.   Gelukkig kunnen we 
ons dit jaar nog op ouderwetse wijze aan de Kerst en  de jaarwisseling wijden.  Namens het bestuur 
wens ik  u een mooie kersttijd en een prettige jaarwisseling.         

Dinsdag 18-12 is de laatste bijeenkomst van de SVWK in de Gasthorn en we starten om 15.00 
uur! Allereerst krijgt u een concert aangeboden door accordeonorkest “Lucht Genoeg”’ en daarna volgt 
voor de liefhebbers weer traditiegetrouw het kerstdiner verzorgd door Margriet Matter en haar bekende 
staf! Op deze middag zal Annaliisa Riipinen ons door haar zelf gebakken Finse kerstkoekjes laten 
proeven! We starten eerder dan normaliter op de kerstmiddag vanwege het optreden van het orkest. 
Eventuele gasten zijn ook welkom, maar daar wordt in plaats van 5 euro dan 7 euro van gevraagd. Bij dit 
bedrag is ook een drankje voor iedereen inbegrepen. Aanmelden voor het kerstdiner ( er hebben zich 
reeds 25 leden gemeld) kan zo spoedig mogelijk bij Froukje Boersma ( via mail of 504813) Mocht men 
de middag niet bij kunnen wonen, maar wel graag mee willen dineren, dan kunt u zich daar ook voor 
opgeven. Kosten 17,50 Euro. Het kerstdiner begint om ongeveer 18.00 uur. 

Accordeonorkest Lucht Genoeg. Dit gezellige orkest bestaat uit 22 personen! ( men kan niet op het 
toneel!)  De leden hebben allemaal een passie en dat is het spelen op de accordeon. Het merendeel 
speelt op een piano model, maar er zijn twee leden die op een knop accordeon spelen. Deze herkent u 
aan de knoppen aan de rechterkant van het accordeon. Het orkest speelt 2, 3 en soms 5-stemmig. 
Wanneer er 5-stemmig wordt gespeeld is de toevoeging het bas- accordeon. Deze accordeon heeft 
alleen toetsen met het typische accordeon bas geluid. Samen met de vierde partij en de drums 
verzorgen zij de begeleiding.  

Op  de  gezellige middag van de SVWK zullen zij muziek ten gehore brengen die heel divers is. Het 
eerste blok bestaat uit bekende en onbekende nummers. Uit diverse windstreken hebben zij een 
muziekkeuze gemaakt. Het tweede blok zal bestaan uit Kerstnummers, bekende maar ook zeker de wat 
onbekendere Kerstmuziek zal de revue passeren. Dit blok zal alleen maar 5-stemmig zijn.  
Accordeonorkest Lucht Genoeg bestaat in Februari 2019 al 12 jaar. Het orkest staat sinds 4 jaar onder 
leiding van Giny Schipper, die haar dirigente sporen ruimschoots heeft verdiend als dirigente van het 
bekende accordeonorkest Con Brio uit Winschoten. In het orkest “Lücht Genoeg” is de muzikale 
ondersteuning voor rekening van Johanna.. 

http://www.svwesterkwartier.com/
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Dinsdag 27 -11 werd het thema “de lagere school” uitvoerig onder de aandacht gebracht. Er was een 
opkomst van zeker 45 leden!  De middag was door de activiteitencommissie voorbereid naar aanleiding 
van het boek “de lagere SCHOOL” van Wim Daniëls. Fia en Froukje namen de leden mee door de 
schoolperiode uit de jaren ’50.Taeke had daarbij de 50 fotobeelden verzorgd. Winnie van Hasselt had 
oude schoolplaten meegenomen en vertelde over haar favoriete schoolplaat “het afstand doen in 1555 
van Karel de Vijfde” en Annaliisa Riipiinen vertelde over haar schoolperiode in Finland. Riek Leegte 
droeg een gedicht voor uit haar lagere schoolperiode in het dorp Zuidhorn. In de pauze verzorgde Piet 
Bolhuis de kinderliedjes met film en geluid uit de jaren ’50. Geertje en Margriet verzorgden de lekkere 
versnaperingen uit de Sinterklaasperiode. Speculaas, chocolade Pieten en Sint en kikkers en muizen! Er 
waren tafels vol met meegenomen boekjes, handwerkstukken, rapporten, diploma’s, atlas en inktpot en 
een prachtige blinde kaart van Rusland, meegenomen door Henk Rump. Na afloop kwamen er veel 
positieve reacties op de door veel SVWK leden verzorgde middag. 
 
Het bezoek van leden aan de “Kerstfair en creabeurs” in Martiniplaza op vrijdag 30-12 was erg leuk! 
 

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. 
 

PMA  BONUS (PMAplus.nl) 
Als u via Menzis bij PMA verzekerd bent, dan kunt u tot en met 31 december 2018 aanspraak 
maken op een bonus van 33 euro. Houdt uw verzekering nummer bij de hand want die moet u 
invullen. Zoek op www.pmaplus.nl en kijk bij bonus. 
U kunt ook een cadeau kiezen uit vele mogelijkheden of uw bonus aan een goed doel 
overmaken. 
 
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! 
 
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 22-01-2019 in de Gasthorn een gezellige Nieuwjaarsvisite wordt, samen met Lucie Pakes 

 dat u in januari 2019 weer een Nieuwsbrief ontvangt met meer informatie over activiteiten 

http://www.svwesterkwartier.com/
http://www.pmaplus.nl/
http://www.svwesterkwartier.com/

