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NIEUWSBRIEF 
november 2017 

 
Tel uit je winst! Menzis verhoogt voor 2018 de premies voor het basispakket niet. Dit blijkt nauwelijks 
aanleiding tot juichen. Voor 2019 laten de verzekeraars via het NOS journaal  weten de premies fors te 
moeten verhogen. Immers in de nabije toekomst zullen de ziektekosten in ons land oplopen tot 90 miljard 
euro per jaar. Grofweg 60.000 euro per inwoner. Aangezien het aantal ouderen zienderogen toeneemt 
en ze ook nog het lef hebben gemiddeld een steeds hogere leeftijd te bereiken, is de oorzaak samen met 
het duurder worden van de  toekomstige medische mogelijkheden duidelijk. Maar…….wij hebben onze 
bijdrage aan het fundament van de maatschappij al in ruime mate geleverd. Dus blijf leven en genieten 
zo lang het je gegeven is.(voorzitter SVWK. Wim Alberda van E.) 
 
Wat biedt de activiteitencommissie  dinsdagmiddag 28-11 in de Gasthorn in Zuidhorn om 14.00 uur….. 
We beginnen met het welkom van de voorzitter en een toelichting door de penningmeester van de 
SVWK en onze afgevaardigde bij de FASv, Theo de Wildt, in de eerste  20 minuten van de middag.  
Daarna komt Frans van Wely, die eerder al elders, o.a. in Aduard, presentaties heeft verzorgd ons met 
beelden mee nemen naar Iran. Het vroegere keizerrijk Perzië. Frans van Wely woont in Groningen. 
 
Er ligt op 28-11 tevens een intekenlijst voor ons kerstdiner op dinsdagavond 19 december in de 
Gasthorn! Margriet Matter en haar zwager de heer Miedema, voormalig kok van hotel Faber, zullen 
samen met vrijwilligers van de Gasthorn weer een verrassend menu voor ons gaan samenstellen. Vooraf 
hebben we de gezellige middag, met lekkers, etc en de voor velen van u bekende Groninger schrijver uit 
Middelstum, Fré Schreiber. In het verleden zijn wel mooie verhalen van hem voorgelezen in de 
december periode zoals, “Peperneuten in de snert”. 
Op vrijdagmorgen 8-12 van 9.30- 11.30 uur kunt u, onder leiding van Lisette Freriks, iets met bloemen 
maken voor de december/kerstmaand. We hebben daarvoor de Buurthuiskamer, Pand10A, in  de 
Nieuwstraat in Zuidhorn gehuurd. Er is helaas nog slechts één plaats beschikbaar. De intekenlijst was op 
de vorige bijeenkomst direct gevuld met 11 personen en we houden een lijstje bij van liefhebbers, die 
zich nog niet hadden aangemeld. Aanmelding zsm bij Froukje Boersma: zie boven de Nieuwsbrief! 
 
Onze gast voor dinsdag 24-10 was Rob Olieroock  voormalig eerste stuurman op de grote vaart. Hij voer 
met de met grote schepen van de Koninklijke Java China Pakketvaart  Lijnen over de oceanen. Later is 
deze maatschappij opgegaan in Koninklijke  Ned Lloyd.Hij voer van Zuid Amerika naar Zuid Afrika  en 
richting Oostwaarts oa naar Australie en Indonesie, in de periode dat de pakketten langzamerhand 
werden verdrongen door containers en een ander type schepen nodig was. Het was een heel boeiend 
verhaal waar we een kijkje kregen aan boord met schepen met soms wel 45 bemanningsleden  ( een 
mini zwembadje soms) en enkele burgers die als toerist of partner mee voeren naar de verre oorden. 
 
U kunt 1x per maand met andere leden van de SVWK en veel andere senioren naar bioscoop Pathé in 
Groningen. Geertje Dekker is onze contactpersoon (telefoon 0594 504617).  Of Theo (zie briefhoofd) 
Op maandag 13-11 draait “Het verhaal van Jackie Kennedy”. De kosten zijn € 6,50 voor een kaartje (incl. 
een kop koffie/ thee met wat lekkers)! De reiskosten worden hoofdelijk omgeslagen. We gaan met de 
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auto of trein naar Groningen. U kunt meerijden en opgehaald worden als het nodig is. U kunt uiteraard 
rechtstreeks gaan. Als u wilt weten wat er meer wordt vertoond, bel of mail hen dan even! 
 
Bericht van de penningmeester: 

1 De contributie voor 2018 bedraagt €25,- Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Wordt u 

dus tijdens de looptijd van het jaar lid dan betaalt u uiteraard naar rato. Voor echtparen en leden die op 

hetzelfde adres wonen, bedraagt de contributie voor het 2e lid € 20. Wanneer u het lidmaatschap voor 1 

december betaald heeft, ontvangt u het pasje vóór het nieuwe jaar of bij de Nieuwjaarsreceptie. Indien u 

wilt opzeggen, dient dat eveneens voor 1 december 2017 te gebeuren. 

Regiobank. Rek. nr.   NL68 RBRB 0929 2882 97 tnv  Seniorenvereniging Westerkwartier te Grijpskerk. 

 

2 Ziektekostenverzekering 

De FASv heeft bij diverse verzekeraars kortingen op de premie voor 2018 bedongen. Welke 

maatschappijen dit zijn kunt u vinden onder ledenservice op onze website. Wanneer u bij PMA- Menzis 

verzekerd bent kunt u  vóór 1 januari de bonus van 33 euro aanvragen. 

Voor diegenen die over willen stappen, staat er op de site van de Fasv een handleiding. 

Komt u daar niet uit dan kunt u hulp vragen aan Theo de Wildt (penningmeester). 
 
Lief en Leed: 
Denkt u er alstublieft aan om het bestuur en vooral Lodewijk te tippen als een lid ziek is of opgenomen in 
het ziekenhuis. Dan kan er voor een kaart, brief of bloemetje namens de SVWK worden gezorgd. 
 
Helaas kregen we vorige week maandag het verdrietige nieuws te horen dat Job Wegter, echtgenoot van 
ons lid Wietske Wegter, toch nog vrij plotseling is overleden in het Zonnehuis. Wietske en Job en hun 
vier dochters hebben gedurende vele jaren grote zorgen gehad vanwege zijn slechte gezondheid. 
Namens het bestuur is een afgevaardigde naar de crematieplechtigheid  in Groningen geweest. 
 
Bericht:  Deel uw Nieuwsbrief of tip andere senioren over onze website: www.svwesterkwartier.com  
Weetjes…………: 

 Het dorpsloket “Voor Elkaar” wordt iedere ochtend van 10.00 tot 12.00 uur gehouden in De 
Wierde in Grijpskerk. U kunt er terecht voor uw vragen op het terrein van de zorg en welzijn. Er 
zijn een veertigtal vrijwilligers die graag bereid zijn om kleine problemen met u op te lossen. 
Het loket is wat vergelijkbaar met de steunpunten in Marum en Zuidhorn. Er is nog geen 
telefoonnummer bij ons bekend maar u kunt ze vast bereiken via het telefoonnummer van de 
gemeente Zuidhorn 0594508888. Joke van Giethoorn is contactpersoon vanuit de SWgZ. 

 de VNG controlelijst voor een seniorvriendelijke gemeente moet gaan over: communicatie en 
informatie; financiën; mobiliteit; wonen en zorg en preventie. Iets om te onthouden!! 

 De bijeenkomsten van de Seniorenvereniging Westerkwartier worden steeds op de VIERDE 
dinsdag van de maand om 14:00 uur in de Gasthorn te Zuidhorn gehouden. Dus noteer:  
dinsdagmiddag 28-11 & 19-12-2017 en 23-01-2018 en 27-02, 27-03 en 24-04- 2018 

 Het Steunpunt Welzijn in de gemeente Zuidhorn in PAND10A in de Nieuwstraat in Zuidhorn wordt  
iedere dag van 9.00- 12.00 uur bemenst door deskundige vrijwilligers. Zij proberen samen met u 
oplossingen te bedenken voor vragen zoals o.a. “kan iemand mij helpen bij het halen van het 
drankje van de apotheek?” (tel.505866).Joke van Giethoorn is contactpersoon vanuit de SWgZ. 

 De federatie van Groninger muziekkorpsen (FGMC)  organiseert op zaterdag 16 december het 
jubileumconcert van 19.30 tot ca 22.30 uur in de Martinihal. De toegang is 6,50 E p.p. (eigen 
vervoer) per brief:  bestellen tot 27-11-2017. Kaartverkoop kerstconcert, Vooronder 28, 9733EH 
in Groningen of kaartverkoop@muziekingroningen. 
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