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Maart 2021 

OSW-bestuur:  
Sjoukje Held   voorzitter  tel. 0561 617937  
Andries Elgersma secretaris   tel. 0561 613252 

 

Van het bestuur…       

 
Op het moment van schrijven ligt er een mooie winterse periode achter ons. Wat was het fijn om even 
wat anders te zien en te horen dan coronamaatregelen. We konden prachtige winterse tafereeltjes 
gadeslaan in onze eigen mooie omgeving. Hopelijk heeft u niet teveel last ondervonden van de 
winterse omstandigheden.  
 
Intussen hebben al veel tachtigjarigen een uitnodiging ontvangen voor een vaccinatie. Mocht u nog 
geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u ook altijd even bellen via tel. 088 2299300. Wel bij 
aanmelding uw burgerservicenummer bij de hand houden.  
 

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur, de eerste landelijke verkiezingen tijdens de 

coronapandemie. Daarom ook worden er extra maatregelen genomen om dit alles veilig voor ieder te 

laten verlopen, het stembureau wordt zogezegd coronaproof ingericht. U heeft keuze genoeg zou ik 

zo zeggen. In totaal doen er aan de verkiezing op 17 maart a.s. 37 partijen mee en staan er 1579 

kandidaten op het stemformulier! Kiezers vanaf 70 jaar en ouder ontvangen een stempluspas en 

kunnen deze keer ook hun stem per brief uitbrengen. Natuurlijk kunt u ook zelf naar het stembureau 

gaan of een volmacht afgeven. Wellicht is het juist nu van belang te gaan stemmen en natuurlijk kiest 

u een partij waar u een goed gevoel bij hebt.   

 

De heren van onze belastingservice zijn druk geweest met de voorbereidingen voor het invullen van 

uw belastingaangiftes. U vindt alle informatie hieromtrent aan het eind van dit Nieuws.  
 
Legpuzzels, er zijn van meerdere kanten legpuzzels aangeboden en we hebben al mensen met 
elkaar in contact kunnen brengen. Legpuzzels in alle soorten en maten zoals landschappen, 
stadsgezichten, kastelen, dieren, Van Haasteren. Wilt u ook graag een puzzel hebben, neem dan 
gerust contact met een van ons op. Hartverwarmend hoe we elkaar met gesloten portemonnee  
kunnen helpen! 

 
Bevrijdingsontbijt, de teller staat inmiddels op ruim 130 te bezorgen ontbijtjes (gratis). Intussen heeft 
de organisatie legervoertuigen geregeld bij een groot aantal mensen met legervoertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog, de defensie voor legervoertuigen en vliegbasis Leeuwarden.  
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Mocht u zich nog willen opgeven dan kan dat nog tot vrijdag 26 februari. Dit voor leden die 75 jaar of 
ouder zijn. Wij hebben geen zicht hoe laat de ontbijtjes bezorgd worden, u begrijpt dat dit een 
omvangrijke organisatie aan het worden is...  Velen hebben laten weten dit geen enkel probleem te 
vinden. Alleen al het feit dat een ontbijt gebracht wordt met een legervoertuig blijkt u al mooi te 
vinden. En weet u wat ik mooi vind, dat velen van u mij vertelden over hun belevenissen van toen. 
Wellicht durft u het aan om daar eens over in ons Nieuws te vertellen. Zou leuk zijn! 

 

Naar aanleiding van het stukje ‘Ice op uw telefoon?’ in ons vorige Nieuws kwam er een bericht van 

Betty de Winter: zij heeft haar eerst te bereiken nummers opgeslagen onder Favorieten en niet onder 

ICE. Zij noemde dit wellicht ook een tip voor anderen. En wel omdat veel ouderen niet weten wat ICE 

is en wel veel wandelen en op de fiets zijn. En bovendien staat Favorieten op alle mobiele telefoons.     

 

Recepten, u leest verderop een recept van kok Djurre. Ons lid Margreet Scholing kwam met het idee 

om recepten van vroeger met elkaar te delen. Mocht u nog een recept van vroeger hebben die u 

graag met ons zou willen delen? Stuur dit recept dan in. Het zou leuk zijn als wij zo een aantal 

recepten van vroeger met elkaar kunnen proberen. 

 
De OSW heeft een uitnodiging ontvangen voor een tv-programma, van Josephine van Rhijn, 
redacteur Warner Bros Television Production Nederland B.V.. Ja, ja, u leest het goed. Verderop ziet  
u voor welk programma zij een oproep doet.  

 

De oproep aan onze leden voor een bijdrage in het Nieuws is niet voor niets geweest. U leest de 

diverse inzendingen. Erg leuk en ik kan u verzekeren dat dit zeer gewaardeerd wordt! En natuurlijk 

ook voor ons volgende Nieuws kunt u kopij insturen. Als er een schaap over de dam is….. 

 

Een heerlijk dik nummer deze keer. Zo al met al toch immer nog een OSW die in beweging is! 

 

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

Sjoukje Held 

 

***** 

 
 

IN MEMORIAM ONS LEDENRAADSLID Tjeerd Landman 
 

Tjeerd is overleden op 7 februari 2021 in de leeftijd van 74 jaar.   
Tjeerd had samen met zijn vrouw Metje de leiding van de activiteit Fietsen. Echter door 
corona was het er nog niet gekomen om een fietstocht te organiseren. Tjeerd vond ook een 
grote passie in het bowlen, niet alleen bij de OSW maar deed ook mee aan de 50+ 
bowlingcompetitie van bowlingcentra onderling. Tjeerd heeft de activiteit Klootschieten 
binnen de OSW geïntroduceerd. Ook ging hij altijd mee om prijzen te halen voor de verloting. 
Tjeerd was een echt natuurmens, en een van zijn passies was wandelen. Hij heeft ook vele 
keren de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. We zagen Tjeerd bij onze activiteiten en hij kon 
genieten van dit alles.  
‘Herinneringen vergeten we niet’ stond op de rouwkaart. Wij herinneren Tjeerd als een man 
die voor ieder klaarstond en hulp bood waar nodig.  
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Nieuwe activiteit?   Vrijwilliger(s) gezocht 
We zouden wel hulp willen aanbieden bij het vervoer naar dokter-, specialist- en/of ziekenhuisbezoek. 
Daartoe zijn we op zoek naar een vrijwilliger(s) die dan zouden willen rijden. Uiteraard tegen een 

vergoeding van kilometerkosten. Mocht u hier wat voor voelen, dan vernemen wij dat graag. 
 

***** 
 
Onderstaand het schrijven wat ons secretariaat ontving van castingredacteur Josephine:  

 
Beste Andries Elgersma,  
  
Deze mail stuur ik omdat we graag in contact komen met de onafhankelijke seniorenvereniging 
Wolvega. Dit zouden wij graag willen doen om te vragen of mogelijk via deze weg, oudere mensen 

kunnen vinden die interesse hebben om mee te doen aan het tv-programma First Dates. Dit is 
een tv-programma dat te zien is bij BNNVARA waarbij leuke vrijgezelle mensen met elkaar op 
blinddate gaan. Het is een geheel vrijblijvende show waarbij de liefde centraal staat. 
Voor dit programma zijn we nog opzoek naar enthousiaste vrijgezelle senioren. De onafhankelijke 
seniorenvereniging Wolvega lijkt een perfecte organisatie om deze mensen te treffen.  
  
Wij zouden het erg fijn vinden om met jullie in contact te komen om op deze manier oudere mensen 
een leuke dag en eventueel een leuke relatie aan te bieden.  
  
Ik begrijp natuurlijk dat u geen persoonsgegevens kunt delen, maar ik ben benieuwd of u misschien 
een ingang weet om eenzame ouderen een leuke date te bezorgen.  
 
 
Wij hopen een reactie van u te ontvangen.  
  
  
Met vriendelijke groet, 

Josephine van Rhijn, castingredacteur 
Warner Bros International Television Production Nederland B.V. 
   

Graag willen wij onze medewerking hieraan verlenen, om met de woorden van onze secretaris te 
spreken: ‘Liefde overwint alles’. Bent u alleenstaand en wilt u wel een leuke dag hebben wat zou 
kunnen uitmonden in een warme vriendschap of relatie, geef u dan op. Durft u het niet alleen aan, 
wellicht kent u in uw omgeving ook anderen die alleen zijn. U kunt inlichtingen verkrijgen bij 
Josephine van Rhijn, e-mail josephine.van.rhijn@wbitvp.tv of tel. 06 13872456. 

Het programma First Dates is bij BNNVARA te zien, iedere avond om 19.30 uur op NPO3.  

***** 

 
Wandelen 

  

U wilt eigenlijk wel graag wandelen maar in uw eentje vindt u daar niks aan. Er zijn meer mensen die 
op zoek zijn naar iemand om mee te wandelen. Geef u naam en telefoonnummer door aan      
Andries Elgersma, hij zorgt ervoor om u met elkaar in contact te brengen! 

 

 

 

mailto:josephine.van.rhijn@wbitvp.tv
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Jeugd van Toen 
 

Ouderen niets meer waard? 
Hoezo? 

We zijn een fortuin waard 
We hebben zilver in onze haren 

Goud in onze tanden 
Gas in onze darmen 

Stenen in onze nieren 
Lood in onze schoenen 
En kalk aan onze nagels 

Staal in onze heupen 
Plastic in onze knieën 

Vol met dure medicijnen 
lijken we wel op goudmijnen. 

Een mens met zoveel mineralen 
is met geen miljoen te betalen. 
Daarom, ga fier door het leven 
Neem kritiek op als een spons 

Want door bovengenoemde rijkdom 
Drijft de economie nog steeds op ons. 

 
Zomaar een gedicht dat ik heb ontvangen. Even een glimlach, maar ook herkenning. 
 
Ook de Jeugd van Toen probeert altijd de mensen een glimlach en herkenning te geven. 
We zijn nu al een tijdje verplicht om thuis te blijven voor uw en onze gezondheid. 
 
Ons programma, waar we afgelopen najaar weer mee begonnen waren, ligt opnieuw in de la. 
Zodra het enigszins mogelijk is gaan we weer beginnen. 
De Jeugd van Toen wil weer graag op stap om iedereen, oud of jong (want ja, in mijn hoofd ben ik 
nog jong) een leuke en gezellige middag/avond te bezorgen. 
 
Wat willen we doen in de tijd dat we moeten wachten om weer op te treden. Via facebook van OSW 
willen wij met u in contact blijven. We hopen u snel weer te zien, houd vol, pas goed op uzelf. 
 
Namens de spelersgroep een hartelijke groet. 
Jeugd van Toen 

***** 

 

Slapen met sokken 

Als je het koud hebt, ben je van nature alerter. Wist je dat het daarom een goed idee is om met 
sokken aan te slapen? Uit onderzoek blijkt dat door die warme voeten er een signaal naar je 
hersenen wordt gestuurd dat het tijd is om te slapen. Sokken aan in bed is dus zeker in de winter een 
goed idee. Exemplaren gemaakt van een zachte stof zoals merinowol of kasjmier hebben het meeste 
effect. 

***** 

KOPIJ gevraagd voor het Nieuws van april 

Stuur de kopij voor vrijdag 19 maart a.s. naar sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de brievenbus van 
Hesselinghstraat 12, 8474 CV  te Oldeholtpade. 

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Mijn hobby   

 

Postzegels verzamelen 

Toen ik hiermee begon was het nog postzegels sparen. Het was in de oorlog 40/45 (met ook een 
avondklok, 20.00 uur binnen) toen veel kinderen op school hiermee begonnen. Aangemoedigd door 
een leraar die de dan voor ons vreemde zegels het land van herkomst opzocht op de atlas. Zeer 
leerzaam. 

Ik was toen ongeveer 10 jaar. De meesten spaarden Nederland en er werd druk geruild. De zegels 
werden met gluton en velpon in een oud schrift geplakt. In Oosterwolde waren toen ook een aantal 
Duitsers. We konden met een paar goed opschieten en ze wilden wel zegels ruilen. Er kwamen dus 
veel Hitlerkopjes in het boek. 
Op woensdagmiddag was mijn vader aan het bridgen met de bakker, bovengenoemde schoolmeester 
en iemand uit Den Haag. Ik vroeg natuurlijk iedereen om postzegels dus ook deze mensen. De 
Hagenees was zeer belangstellend en zei als we straks naar huis gaan wil ik ze wel eens bekijken. 
Zo gezegd, zo gedaan. Na het bekijken dacht ik met tranen in de ogen, had ik dit maar nooit gedaan. 
Hij scheurde het schrift kapot, er zaten wel al 100 zegels in, en hij zei: ‘kom zaterdagmiddag maar bij 
mij dan zal ik je leren hoe je met postzegels om moet gaan’. Toen heb ik geleerd hoe het hoorde. 
Zorg voor nette en hele zegels, pak ze met de pincet aan ( die pincet kreeg ik van hem), inplakken in 
een album met speciale plakkertjes of in een insteekboek. Verder kreeg ik heel veel zegels van hem. 
Hij hielp mij tot de oorlog voorbij was. Later hoorde ik dat hij een heel bekende verzamelaar was. Na 
de oorlog had ik het geluk dat veel Canadezen in Oosterwolde bij de burgers werden ondergebracht, 
wachtend op hun terugkeer naar huis. Ze hadden hun keuken in ons pakhuis en hier kwam ik 
geregeld met mijn vader en vroeg hen natuurlijk om postzegels. Ik kreeg veel zegels en er was een 
van hen die er meer verstand van had en kwam met een tolk (die werkte ook in de keuken) bij ons 
thuis. Zodoende kreeg ik weer veel ruilmateriaal. 
 
Daarna ben ik altijd door blijven verzamelen en speciaal de Scandinavische landen. Toen ik ouder 
werd en werkte, dus ook wat verdiende, ging ik soms met een paar mensen naar een 
postzegelveiling. Leuke dingen gekocht voor mijn eigen verzameling en de rest weer doorverkopen 
op een clubavond. In het jaar 2000 ben ik gestopt met deze landen. Er kwamen zoveel postzegels uit, 
bijna niet te betalen. 
Mijn kleinkinderen volleyballen en ik ben toen begonnen met volleybalzegels en alles wat daarbij 
hoort, dus ook wel brieven en kaarten met deze zegels. Verder heb ik een verzameling 1949-1945 
opgezet, heel interessant werk. Hier ben ik nog steeds mee bezig. Deze twee verzamelingen heb ik 
op mijn eigen manier opgezet en dus niet in een voordrukalbum met plaatjes van zegels. Heel mooi 
werk en verder koop ik allang zgn kilowaar, dit zijn zegels op papier. Ik zoek ze uit en week ze af, een 
prachtige bezigheid!  
 
Ik ben lid van drie postzegelclubs en ga naar beurzen. De zegels die afgeweekt zijn komen in 
insteekboeken en dat is dan mijn handel. Ik heb 55 van deze insteekboeken met motief. Op de club 
en beurzen hoop ik dit te verkopen (vogels, vlinders, sport etc.). Als je dit allemaal goed wilt doen kost 
dit veel tijd. Mijn vriendin Bertha vindt dit ook leuk werk en vooral de beurzen is haar liefste bezigheid. 
Zij verzamelt kerstzegels. 
 
Wilt u nog iets weten over postzegels of over uw verzameling? Bel mij dan gerust, tel. 614126. 
Joop Bokma  

 
 
 
 
 
 



6 

 

  

 
 
 
 

 

Et Keunstgebit 

 

Et keunstgebit Toen Piet de koster nao de mis nog even hier en daor  

Ging kieken in de lege karke doe wodde hi’j wat gewaor  

Hi’j vun werachies in een baanke an de middengang  

Een bliek roze groot gebit, een klepper van belang  

’t Is singelier zee Piet wat ze hier seins aachterlaoten  

Van sjaratel tot lippestift, van brillen tot prentbriefkaorten  

Mar een gebit zowaor ik hier bin, et is de eerste keer  

Dat ik zoe’n ding hier viene, in et huus van de heer  

Hi’j steuk et ding krek in de buse doe Margien te Riet  

Op een draffien de karke inleup regelrecht naor koster Piet  

Ik hebbe wat liggen laoten, staemelde ze vlogge  

Et is mien keunstgebit en aj’ et zien , wi’k et graeg terogge  

Disse misschien zee Piet en hul ‘m omhogens zodat zi’j ‘t kon beamen  

Geef mar gauw hier zee Margien, ik kan niet zonder tanen  

Ie liegen zee Piet de koster en dat mag niet in de kark  

Ie hebben al jow tanen nog, wat is dit veur een wark  

Da’s waor zee Margien, ik zal je ’t zeggen, ze bin van Jan  

A’k naor de misse gao neem ik ze mit in de tasse want, oh mien man  

A’k ze thuus laote bi’j Jan mit zien dikke kop  

Vret ie al mien wost en soepvleis op  

 

Walgvoegel 
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Het leven van de senioren tijdens de pandemie 
 
Sinds een jaar houdt het Covid-19 virus ons in de greep. Het openbare leven is daardoor behoorlijk 
veranderd. Was het eerst normaal om naar een toneelavond of film te gaan, gaandeweg werd het 
uitgaan aan banden gelegd en was er steeds iets minder mogelijk. Bibliotheken en musea werden 
gesloten en daardoor was het niet meer mogelijk om dagelijks je krantje of je favoriete tijdschrift aan 
de gezellige leestafel in de Bieb te lezen. 
 
Daarna waren de scholen aan de beurt om dicht te gaan. Wij, als grootouders, werden ingeschakeld 
om op onze kleinkinderen te passen, zodat onze kinderen konden werken.  
 
Doordat het aantal besmettingen daalde en de zomer in aantocht was kwam het openbare leven 
weer op gang en de beperkingen werden geleidelijk aan opgeheven. Het werd een zonnige, zeer 
warme zomer. We konden weer afspreken met familie en vrienden in de tuin of op het balkon. Wel 
steeds de 1,50 meter afstand in acht nemen, maar verder leek het weer normaal te worden. Helaas 
toch van korte duur. Het virus veranderde; een Britse, Afrikaanse en Braziliaanse mutatie veranderde 
de vrijheid. We zijn weer terug bij af. Maar dapper schudden wij onze dobbelstenen en gaan weer op 
weg naar de overwinning zoals bij het spel ganzenbord. Daar kwam je vaak in de put terecht maar op 
een of andere manier behaalde je altijd de finish. 
 
We laten ons niet ondersneeuwen; hoewel het vandaag (7 febr.) de hele dag heeft gesneeuwd. Toch 
verzet dat wel de zinnen. Gisteren in de supermarkt (met code rood in  het vooruitzicht) was de 
stemming toch iets opener. Er zat eindelijk iets anders in de lucht dan de Corona-pandemie : 
Winter!!!  Fijn om weer eens over iets anders te praten. Een uitdaging om door de sneeuw te lopen 
en de ijskoude oostenwind te voelen. Een echte winter zoals weleer. Herinneringen komen boven. 
Wij hebben op onze leeftijd veel herinneringen. We kunnen deze altijd oproepen : de mooie 
herinneringen zijn de rozen in de winter. En zoals alles gaan ook nare dingen immers ooit voorbij. Het 
wordt ook dit jaar weer voorjaar. Er bloeien straks weer krokussen, narcissen en hyacinten in je tuin 
of op je balkon. De merels zullen weer het hoogste lied zingen en de natuur komt opnieuw tot leven. 
 
In maart komen de verkiezingen voor een nieuw kabinet eraan. We moeten nadenken op wie we 
gaan stemmen. Voor onze kinderen en kleinkinderen is het van het grootste belang dat wij hier heel 
goed over nadenken. We gaan alles lezen over waar de diverse partijen voorstaan. We kiezen voor 
een goede en gezonde wereld en voor een natuur die weer kan herstellen zodat die ook onze 
kleinkinderen vreugde kan bieden zoals wij die zelf vroeger hebben ervaren. 
 
“ Ik wens u alle kracht en moed om op een dappere manier verder te gaan”. 
 
Een hartelijke groet, 
Annemieke Kruse.   7 februari 2021 
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Recept 
 

Kok Djurre Veensma uit Oldeberkoop heeft tijdens 2 winterseizoenen een aantal OSW-leden 
kooklessen gegeven. Deze keer ontving ik een aantal recepten van hem via de mail. Het leek me 
aardig een recept van Djurre te plaatsen. 

Risotto met varkensreepjes, courgette, gekonfijte tomaatjes en verse kruiden  
 
Hier wordt een mens toch blij van; risotto! Terwijl je in een pan een romige risotto met geurige kruiden 
roert, bak je in een andere pan de varkensreepjes. Serveer de sappige cherrytomaatjes met knoflook. 
Lekkerrrr! Gecreëerd door: Djurre Veensma van Djurre Kookt. 
 

Ingrediënten: 2 personen  
- 75 gram Italiaanse kaas  
- 250 gram varkensreepjes  
- 250 gram cherrytomaten  
- 3 takjes peterselie  
- 150 gram risottorijst  
- 1 courgette  
- 1 teen knoflook  
- 1 ui  

 

Bereidingstijd: 30 á 40 minuten Uit eigen keukenkastje: olijfolie, boter, kippenbouillon, suiker, peper 
en zout.  
Bereiding:  
• Breng 700 ml water in een kookpan of waterkoker aan de kook.  
• Pel en hak de ui en knoflook fijn. Pluk de peterselieblaadjes en hak ze fijn.  
• Snijd de courgette in de lengte in vieren en verwijder de zaadlijsten. Snijd de courgette in gelijke  
  reepjes van een kleine centimeter dik en 5 centimeter lang.  
• Laat een bouillonblokje in het zojuist gekookte water oplossen. Verhit 1 el olijfolie in een middelgrote  
  kookpan of wok op middelhoog vuur en fruit de ui en 1 minuut.  
• Voeg de risottorijst aan de pan toe en bak in 1 minuut glazig.  
• Voeg 1/3 van de bouillon toe. Kook al roerend tot de bouillon is opgenomen en herhaal het  
  toevoegen van de bouillon in delen totdat de rijst romig en gaar is, dit duurt 18 tot 25 minuten.  
• Verhit 1 el olijfolie in een middelgrote koekenpan op hoog vuur en bak de cherrytomaten met de rest  
  van de knoflook en een snufje suiker 2 tot 3 minuten, tot de velletjes openbarsten. Breng op smaak  
  met peper en zout en neem de tomaten uit de pan.  
• Maak de pan niet schoon en verhit de gebruikte koekenpan opnieuw op hoog vuur en voeg, indien  
  nodig, een scheutje olie toe. Bak de varkensreepjes in deze pan en breng op smaak met zout en  
  peper. Voeg na 2 minuten de courgette eraan toe. Bak de ingrediënten gaar en houd de pan warm.  
• Rasp de kaas fijn boven de risotto en roer de gehakte peterselie erdoor. Voeg voor een extra romige  
  textuur 1 el boter toe.  
• Breng op smaak met peper en zout.  
• Serveer de risotto met de varkensreepjes, courgette en de tomaatjes. Bestrooi eventueel met de  
  rest van de peterselie.       
 

Eet smakelijk! 
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Zomer in Langelille 

 
“Als je lacht dan genees je” las ik op een, via internet, toegestuurde site. 

Toen ik dat las kwam er al een glimlach, terugdenkend aan de 'genezende' dag die achter 

me lag. 

Dat sommige mensen het: “Saai” vinden is bij mij niet van toepassing. 

Een ochtend-ommetje achter de rollator en de verhalen liggen voor het oprapen. 

Praatje met een hondenuitlater en ik ben weer op de hoogte van alle denkbare Corona 

ellende.  

De kraaien die zich, in de takken van eiken langs de weg, laten horen geven weer een 

ander verhaal.  

Of de ganzen die, elkaar ondersteunen en gakkend zoeken naar de juiste formatie, hoog 

in de lucht.  

En toen ik het hoekje, van de straat  omging, fietste er een familie langs.  

Voorop de vader, met twee kleintjes onder de huif van een fietskar met plastic 

overkapping. Hij werd gevolgd door een vierjarige op zijn fietsje, waarvan de beentjes 

razendsnel ronddraaiden. En als sluitstuk de moeder, met twee lege kinderzitjes op haar 

fiets. 

Allemaal belevenissen waarvan mijn mondhoeken als vanzelf omhooggingen. 

 

Echt lachen werd het toen een vriendin belde. Ze zei dat ze zó naar de zomer verlangde 

dat ik voorstelde bij haar langs te komen in zomeroutfit.  

Aangekomen in Langelille trok ik, naast mijn auto, al strippend mijn jas en warme broek 

uit en zette mijn zomerhoedje op. In mijn ooghoeken zag ik hoe de overbuurman naar 

zijn vrouw gebaarde van 'Komt dat zien!' Ik besloot dat maar te negeren, en stapte met 

blote benen en armen het tuinpad van mijn vriendin op. Gierend deed ze de voordeur 

open, geen moment had ze gedacht dat ik dit echt zou doen! 

 

Lieve lezers, 

Dat lachen en glimlachen geneest is waar en dat we, zo nu en dan, wat genezing kunnen 

gebruiken in deze wonderlijke tijd is broodnodig! 

Loeklouise febr. 2021 

 

Ps mijn verhalen bundeltje “Leven is delen” kan ik voor vijf euro opsturen.  

Mail naar: Loek.louise@home.nl voor het adres  

Voor de vijf euro: NL63 RABO 0113 9233 84  

 
 

 

 
 
 
 

mailto:Loek.louise@home.nl
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Zojuist de OSW-er binnen en Sjoukje vraagt alweer om kopij voor het volgende clubblad want er 
gebeurt vreselijk veel. Zo veel, man je ergert je scheel. Nee niet aan de gewone mensen die 
accepteren de problemen niet, maar hebben wel begrip. Want zo een vijand versla je niet in een wip, 
je weet ook niet hoe hij eruit ziet. Wie het heeft, of bij hem heeft. Je bent verdorie blij, dat je in 
Weststellingwerf leeft. Maar dat duurt ook niet zolang, want ieder praat elkander bang. Het is ook in 
Oldeholtpade en nu ook al in Nieuw Lindenoord, alle tijdingen worden gehoord. Als je niet oppast 
word je gek. Ik denk bij mezelf, kijk goed uit. En blijf bewegen. En gewoon je ding doen. Elke dag 
wandelen, frisse neus, kletsen met elkander op 1,50 m. Het wordt al een gewoonte. Handen in de 
zakken houden, voelt raar, maar het moet. Geen knuffel voor een lieve vriendin, jammer ik had daar 
net zo’n zin in. Niet klagen of zeuren, het moet nu eenmaal gebeuren. We doen dit voor een goede 
zaak. Onze eigen zaak is, blijf gezond en fit. Maar, hoe doen we dit? Ik doe het zo goed als kan en 
mogelijk is. Want ja, met wat ruimte ben ik weg, naar buiten. Wat op dit moment s’ avonds ook al op 
gaat sluiten met de avondklok. S’morgens word ik wakker en ontbijt, lees de koppen in de krant en 
kleed me om. Ik doe de fietsbroek aan en een sportshirt, dan doe ik mijn eigen fysiosport. Ik maak 
elke morgen mijn gymnastiek, evenwicht en opdrukoefeningen. Ongeveer 15 tot 20 minuten, dan 
stap ik op de hometrainer en draai zo’n 15 tot 20 kilometer met wisselende weerstand. Dan is 
Piertien moe en gaat douchen. Daarna een lekker bakje koffie en een verdere verkenning van de 
kranten. Kijken, of het allemaal gaat hoe wij dat willen. Daarna goed eten, en s ’middags vrij. Lekker 
wandelen, fietsen, broodje en koffie mee, of chocolademelk. Daarna aardappels schillen en koken, 
daarna moet het ook nog opgegeten worden, uiltje knappen, kaarten (Skip-bo) of iets anders, soms 
televisie, maar dat verveelt snel. We weten het nu zo langzamerhand wel. Veel hetzelfde, soms even 
anders. NEE. We gaan naar de bioscoop, Netflix, wat een uitvinding! Elke dag een nieuwe film of 
serie. Als je niet oppast, word je verslaafd. Ik stop, ga nu naar bed, het is 00:30 u. De dagen vliegen.  
 
Wat zijn Alie en ik blij, dat we het zo goed hebben samen. Want na alle storm en regen, kwamen we 
elkander tegen.  
 
Januari net voorbij, het weer slaat om. Onze Piet, had het al verwacht en het ook vertelt. Het gaat 
sneeuwen en streng vriezen. Maar hij maant ons direct, om de kop niet te verliezen. Hij had het nog 
niet gezegd, of in Den Haag werd direct een Elfsteden overleg belegd. Dat is wat anders dat prikken 
en slikken, of kletsen over de Corona. Alles is kennelijk op slag vergeten. Nu nog maar één zorg, 
hoeveel sneeuw? Hoeveel ijs? Hoeveel vorst? Hoelang zal de winter duren? De hele zondag wordt 
gewaarschuwd. Pas op! Pas op!   Code rood! 
 
Maandagsmorgens word ik wakker en kijk naar buiten. Allemaal sneeuw! Waaien als een gek. 
Iedereen aan het vegen en scheppen. Het is net een sneeuwstorm in Siberië. Geen auto bij de weg. 
Heerlijk. Het begin van een “zorgeloze week”. Prachtig weer! Schaatsen, sleeën, koek en zopie. Het 
lijkt alsof er niets aan de hand is. Even andere gedachten, blije gezichten, het kan dus toch. En nu 
maar hopen op andere tijden. 
 
Pier Postma 
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Belastingservice voor aangifte over 2020 

 

Vorig jaar waren we net op tijd klaar met het hulpverlenen in De Rank. De klanten die wij thuis zouden 
helpen konden we niet meer bezoeken. Doordat ze ons hun m.code en gegevens per brief 
aanleverden konden we toch hun aangifte indienen. Dat is voor u waarschijnlijk ook wel mogelijk 
vooral als uw gegevens voor 2020 niet sterk afwijken van de aangifte van 2019. Lees de afdruk 
daarvan die u van ons hebt gekregen om te zien of er grote wijzigingen zijn. 
 
Door de beperkingen vanwege de corona maatregelen  kunnen wij uw aangifte voorlopig  niet invullen 
tijdens persoonlijk contact in bv. De Rank of bij u thuis. Zonder dit persoonlijk contact kunnen we met 
uw machtigingscode 2020  wel aangifte voor u doen op de site van de belastingdienst. Daar wordt 
eerst een overzicht met vooraf ingevulde gegevens : 

◆ Uw persoonlijke gegevens 

◆ Inkomsten: namen en bedragen 

◆ Eigen woning: woz waarde  

◆ Bankrekeningen: naam + saldo per 1-1-2020 

◆ Hypotheken: namen, betaalde rente en waarde in 2020 

◆ Uw recht op heffingskortingen 
Toen u in vorige jaren bij ons kwam controleerden we deze gegevens met uw meegebrachte 
papieren. We kwamen bijna nooit afwijkingen tegen. 
 
Wat moet u doen als u uw aangifte 2020 door ons namens u wil laten indienen.  
 
Als eerste moet u ons de machtigingscodes voor 2020, die u in februari thuis hebt ontvangen 
toesturen. Die hebben we nodig om namens u bij de belastingdienst in te loggen.  
U mag ze ook per telefoon doorgeven.  
Hebben wij vorig jaar aangifte gedaan met uw Digid dan krijgt u waarschijnlijk geen m.codes 
toegestuurd en moet u dit keer een of twee machtigingscodes aanvragen. 
U moet daarvoor bellen naar telnr. 088 1236555. (Digid helpdesk) Vraag om de code(s) voor de 
aangifte inkomstenbelasting van 2020. Ze vragen naar adres, geboortedatum en BSN. Dit dus bij de 
hand houden, eventueel ook van uw partner.  
U krijgt de code(s) binnen enkele dagen per post toegestuurd. 
 
Als we met uw codes voor u zijn ingelogd bij de belastingdienst dan printen we uw overzicht en 
brengen of sturen het aan u. Erbij krijgt u een papier waarop u eventuele verbeteringen aangeeft. En 
een tweede papier waarop u andere gegevens kunt invullen.  
 
Wat de belastingdienst niet weet zijn eventuele aftrekbare zorgkosten en giften. Als uw eventuele 
aftrekbare kosten vorig jaar niet boven de zg. grens lagen en er in 2020 eigenlijk niets is veranderd in 
uw inkomen en aftrekkosten dan hoeft u voor ons niets in te vullen. In de papieren aangifte van vorig 
jaar kunt u zien of u toen in aanmerking kwam voor deze aftrekposten. 
Vul de bedragen van uw aftrekbare zorgkosten in op het tweede papier. 
U krijgt ook informatie van ons over wat wel en niet aftrekbaar is en een lijst van aftrekbare 
dieetkosten.  
Geef van gedane giften de namen van de begunstigde instellingen aan met de bedragen. 
Breng de ingevulde papieren bij ons langs of stuur ze per post aan: 
 
Hein Appeldoorn Azaleastraat 9 8471 KA Wolvega  of Co Bergsma Wagnerstraat 33 8471 PA 
Wolvega. 
Net als vorig jaar vraagt de OSW  een kleine bijdrage van € 10,-. Wij vragen u dit contant te betalen 
door het bedrag mee te sturen met de door u ingevulde papieren.  
 
Wij dienen dan met uw gegevens de aangifte in en zorgen ervoor dat u al uw ingeleverde papieren en 
een afdruk van de aangifte thuis ontvangt. 
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Toeslagen 
 
Als u door wat voor reden dan ook vermindering van inkomen hebt gehad kan het zijn dat u nu recht 
op huur- of zorgtoeslag hebt terwijl u dat van tevoren niet had. Als u daar zeker van bent moet u nog 
een machtigingscode aanvragen nl. die voor toeslagen. Het telefoonnummer is hetzelfde maar de 
machtigingscode is een andere dan voor de Inkomstenbelasting. 
 
 
 
 

Huurtoeslag 
 
In ons vorige Nieuws stond er ook al iets over maar hierbij nog een paar aanvullingen. 
Ook in 2020 blijven er een paar harde grenzen. 
De huur mag beslist niet hoger zijn dan € 737,14. 
Ook uw vermogen in box 3 blijft een vast gegeven. 
Bent u alleenstaand en bezit u op 1 januari meer dan € 30.846 of samen met uw toeslagpartner meer 
dan € 61.692 ook dan betekent dat voor u geen recht op huurtoeslag. 
 
Op het gebied van inkomen is er wel wat veranderd. 
In 2019 gold nog een inkomensgrens van € 22.700 voor een alleenstaande of € 30.825 voor iemand 
met een toeslagpartner. In 2020 zijn deze grenzen afgeschaft. 
Lijkt heel mooi maar het betekent natuurlijk niet dat iedereen nu in aanmerking komt voor huurtoeslag 
maar de kans daarop is wel een stuk groter. 
U kunt voor uzelf een proefberekening maken op www.toeslagen.nl of anders willen wij dat wel voor u 
doen. 
 
Moeten wij ook de aanvraag voor u doen dan moet u een aparte machtigingscode voor toeslagen 
aanvragen.(zie hierboven) 
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Tabel overzicht zorgkosten 2020 

Soort kosten door uzelf betaald.                                                                             

          aftrekbaar/niet aftrekbaar 

Premies voor de ziektekosten -of zorgverzekering 

(zowel basispremie als aanvullende premies)          niet  

Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen  niet  

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet      niet  
Wettelijk verplicht eigen risico      niet  
Vrijwillig eigen risico        niet  

Genees- of heelkundige hulp 

Hieronder vallen: 

Kosten van tandarts, fysiotherapie of specialist    aftrekbaar 
Behandelingen door een paramedicus 
zoals een optometrist of een tandprotheticus.    aftrekbaar 

Zelf betaald door een arts voorgeschreven medicijnen (ook  
homeopathische middelen),behalve de wettelijke eigen bijdrage aftrekbaar 
 
Hulpmiddelen 
Hieronder vallen: 

Steunzolen         aftrekbaar 
Rollator, looprek, krukkene.d.      niet  
Scootmobiel en rolstoel       niet  
Gehoorapparaten             Aftrekbaar onder voorwaarden 
batterijkosten                              aftrekbaar 
noodzakelijke aanpassing aan een auto of fiets    aftrekbaar 

Vervoer 

Vervoerskosten naar een arts of ziekenhuis.    aftrekbaar 

€ 0,42 per km. + parkeerkosten. 

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap    aftrekbaar 
Reiskosten voor ziekenbezoek      niet aftrekbaar 

Dieetkosten          Vast bedrag per dieet aftrekbaar, zie de dieetlijst 2020. 

Extra tijdelijke gezinshulp vanwege      aftrekbaar 
ziekte of invaliditeit 
 
Extra kleding en beddengoed                         Vaste bedragen aftrekbaar onder voorwaarden 
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Tabel vaste aftrekbare bedragen voor door een arts voorgeschreven diëten in 2020. 

Ziektebeeld en aandoening :                Vast aftrekbaar bedrag  per 12 maanden  
in 2020. 
 
Hartziekten Decompensatio cordis, hartfalen. 
Natriumbeperkt         € 100 

Luchtwegen  (COPD). 
Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt    € 900 
Energieverrijkt         € 700 
 
Maag-, darm- en leverziekten. 
Dumpingsyndroom Lactosebeperkt/lactosevrij    € 200 

Chronische pancreatitis. 
Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt    € 900 

Coeliakie en ziekte van Dühring. 

Glutenvrij         € 900 
Glutenvrij in combinatie met lactosebeperkt/ lactosevrij   € 1.050 

Short bowel syndroom. 
Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt    € 700 
Energieverrijkt in combinatie met MCT-vetverrijkt    
met vitaminepreparaat       € 750 
Prikkelbare-darmsyndroom 
Fermenteerbare oligosachariden,disachariden, 
monosachariden en polyolen beperkt (FODMAP)    € 900 

Overige. 
Energieverrijkt met vitaminepreparaat     € 750 
Energieverrijkt         € 700 
Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt    € 900 
Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt en  
lactosebeperkt/ lactosevrij       € 1.200 

 

Metabole ziekten. 
Hypercholesterolemie Verzadigd vetbeperkt in combinatie met  
fyto/plantensterolen-verrijkt       € 100 
Vetstofwisselings-stoornis 
Vetbeperkt in combinatie met MCT-vetverrijkt    € 700 
Fructose intolerantie Fructosebeperkt     € 250 
Galactosevrij/galactosebeperkt       € 200 
Sacharase isomaltase deficiëntie : 
Sterk sacharosebeperkt in combinatie met (iso)maltosebeperkt  € 800 

Nierziekten. 
Natriumbeperkt        € 100 
Chronische nier-insufficiëntie met hemodialyse/ 
peritoneale dialyse Eiwitverrijkt in combinatie met natriumbeperkt  € 550 
 
Oncologie. 
Energieverrijkt in combinatie met eiwitverrijkt    € 900 
Energieverrijkt         € 700 
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Overige. 
Voedselover-gevoeligheid. 

Koemelkeiwitvrij        € 300 
Kippenei-eiwitvrij        € 100 
Lactosebeperkt/ lactosevrij       € 200 
Tarwevrij         € 600 
Tarwevrij in combinatiemet kippenei-eitwitvrij    € 700 
Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij   € 350 
Koemelkeiwitvrij in combinatie met soja-eiwitvrij    € 350 
Koemelkeiwitvrij in comb. met kippenei-eiwitvrij en  
soja-eiwitvrij         € 400 
Koemelkeiwitvrij in combinatie met kippenei-eiwitvrij, 
soja-eiwitvrij en tarwevrij       € 950 
Koemelkeiwitvrij in combinatie met glutenvrij en, 
al dan niet, tarwevrij        € 1.100 

Epilepsie. 

Sterk koolhydraatbeperkt in combinatie met eiwitbeperkt en 
vetverrijkt         € 150 
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Aangifte 2020  Aftrekposten 
 
Naam: ..................................  Bsn. .........................  M.code. ............... 
Naam: ..................................  Bsn. .........................  M.code. ............... 
Adres: ....................................   telefoonnr. ................................... 
 
Pensioenen; Hypotheek gegevens; woz waarde eigen woning en banktegoeden staan al in de 
door de belasting vooraf ingevulde aangifte. Op het blad "Wijzigingen" kunt u eventueel verbeteringen 
aangeven. 

 

Aftrekosten   in 2020 betaald: 

Zorgkosten:    geen eigen risico! 

Geneeskundige kosten.       
bv. tandarts,dokter,specialist, diëtist,      
mondhygiënist,fysiotherapeut,podoloog Totaal:        €   ............. 
Zelfbetaalde medicijnen:        Totaal:              € .................   
Hulpmiddelen:          Totaal:   € ............... 
bv. steunzolen, speciale schoenen, 
batterijen voor gehoorapparaat (€ 60) 
 
gehoorapparaat : eigen bijdrage – 25% aankoopbedrag.     € ............... 
Reiskosten naar arts/specialist : 
Totaal aantal km's:    ...........   x € 0,42 =  €............ 
parkeerkosten:        € .........       Samen:                   € ............... 
 
Voorgeschreven dieëten. Voor persoon : ............................... 
dieetnaam: ................................................... 
dieetnaam:.................................................... 
 
Voorgeschreven dieëten. Voor persoon : ............................... 
dieetnaam: ................................................... 
dieetnaam:.................................................... 
 
Giften: 
Naam :..............................................................   € ............ 
 
             ...............................................................   € ............ 
 
           .................................................................   € ............ 
 
         ...................................................................   € ............ 
 
        ...................................................................   € ............ 
 
 
Dit ingevulde blad en het eventuele Wijzigingenblad graag bezorgen op Wagnerstraat 33 of 
Azaleastraat 9.  
Voor vragen kunt u bellen met Co Bergsma 613519 of 06 46452277 of Hein Appeldoorn 613908 of 06 
27392861 op maandag- of dinsdagavond tussen 18.30 en 20.00 uur. 
 
Gebruik eventueel ook de achterzijde. 
 
Als wij met deze gegevens uw aangifte hebben ingediend dan krijgt u van ons een uitgeprinte kopie. 
Hiermee kunt u controleren of alles klopt. Meld ons als er iets veranderd moet worden, de aangifte 
kan probleemloos worden aangepast 


