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Juni 2021 

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

 

Van het bestuur…       

 
Binnenkort hebben de meeste leden van onze vereniging twee vaccinaties gehad. Nu er steeds 
minder coronagevallen zijn en de regelingen zachtjesaan versoepelen, mogen we toch wel de 
verwachting uitspreken dat we ergens in september weer bij elkaar kunnen komen en daarmee de 
ruimte krijgen waar we met z’n allen zo naar verlangen. Dat betekent dat ook onze 
festiviteitencommissie weer aan de bak kan.  

Wel kunnen we u alvast aangeven dat het zwembad De Steense weer open is, ook voor ons. 
Verderop leest u wat dit voor u inhoudt. Ook de activiteit Klootschieten gaat binnenkort uit de 
startblokken. Intussen is het Schaken steeds een-op-een doorgegaan, is Jeu de boules al een paar 
weken los en is de Jeu de boulestraining ook gestart, iedere donderdagavond en dat ook voor niet-
leden!  

Het waren ietwat hectische taferelen rond de bezorging van het Bevrijdingsontbijt. U leest in dit 
Nieuws hoe e.e.a. ‘in de soep’ liep. We werden door de organisatie gevraagd om adressen van 
mensen te melden die niets ontvangen hadden en zo begon ik ieder die zich per mail had opgegeven 
te bevragen en startte met het bellen. Dit alles bleek gaandeweg niet echt een goed idee, je begint 
ergens aan maar …….  Dus is met de organisatie afgesproken dat wij in het Nieuws hiervan melding 
maken. Als u helemaal niets ontvangen heeft is het de bedoeling dat u nog wat krijgt. Heeft u dus op 
5 mei niets ontvangen dan kunt u zich bij mij melden t/m 5 juni: Sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of      
tel. 06 30767454. Na deze datum geef ik het aantal door en wordt dit hoofdstuk hiermee       

afgesloten      . 

Toch hebben we naast negatieve ook veel positieve reacties mogen ontvangen waar dit alles wel 
goed is verlopen. Iemand heeft zelfs noga gekocht om aan de chauffeurs te geven voor onderweg. Zij 
herinnerde zich namelijk dat zij bij de bevrijding nogastukjes had gekregen. Hoe leuk is dat! 
 
Onze laatste bestuursvergadering zal in juni zijn. Daarna komt er nog een Nieuws uit, de laatste van 
dit seizoen. Wij houden even een kleine rustpauze waarna we in augustus weer bijeen komen.  
 
Wellicht dat u tijdens deze coronaperiode aan nieuwe activiteiten binnen de OSW heeft gedacht of 
dat u bestaande activiteiten in een nieuw jasje zou willen zien. Wilt u dat dan aan ons doorgeven? 
Weet dat wij er naar uitkijken om weer nieuwe dingen te onderzoeken en te organiseren! 
 
Namens het bestuur, Sjoukje Held 

mailto:Sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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In geval dat… 

Wanneer alles weer normaal wordt, weten we niet… maar stel dat in september toch weer voorzichtig 

opgestart kan worden…. 

Het bestuur heeft het besluit moeten nemen om nog geen jaarboekje samen te stellen. Maar als er 

wel activiteiten kunnen doorgaan, dan weet u in elk geval bij wie men moet zijn om voorgelicht en 

bijgepraat te worden.  

Contact met bestuur is in elk geval altijd mogelijk. 

Hieronder de adresgegevens van hen die een activiteit in portefeuille hebben. 

SAMENSTELLING LEDENRAAD: 
 

Bingo   Mevr. R. Seinstra  Ir. Lelylaan 95  8471 MK 
   tel. 612387 
 
Biljarten  Dhr. Sj. Sikkema  Dr. Schaepmanstr. 19 8471 MC  
   tel. 615850 
   Dhr. A. Gras   De Takomst 4  8471 JR 
   tel. 618928 
 
Bowlen  Mevr. M. Landman  Dr. Beelstraat 14  8471 KV 
   tel. 615189 
 
Jeu de Boules Dhr. H. Post   Pr. Mauritsstraat 18  8471 PG  
   tel. 615717 
 
Klaverjassen Dhr. G. Jager  Kamstraat 9   8471 HA  
   tel. 481663 
   Dhr. H. van der Wal  Kamstraat 8   8471 HB 
   tel. 475178    
 
Koersbal  Dhr. E. Waldus  Nachtegaalstraat 26  8471 DV   

tel. 614640 
 
Sjoelen  Mevr. J. van Braak  Nachtegaalstraat 6  8471 DT 
   tel. 0633187937 
 
Schaken  Dhr. W. Nanninga  Blomslaan 15  8471 AZ  
   tel. 613567 
 
Leesgroep 1  Mevr. R.J. Hettinga  Stadhouderslaan 15 8471 TM 
   tel. 616154 
 
Leesgroep 2  Mevr. E. Lutkie  Deken Mulderstr. 32 8472 AK 
   tel. 446233 
 
Leesgroep 3  Mevr. B. de Winter  Heerenveenseweg 38 8471 BG 
   tel. 688222  
 
Leesgroep 4  Mevr. J. van Beem  Wilfried Berrystraat 25 8474 CS 
   tel.688650   Oldeholtpade 
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Fietscommissie Vacant 
 
Reiscommissie Mevr. H. van Ens  J.W. Frisostraat 37  8471 BM 
   tel. 0651225291 
 
Festiviteiten- Mevr. A. Raggers   Dr. Dreeslaan 28 T   8471 LG 
Commissie  tel. 614992 
 
MBVO/  Mevr. A.v. Drogen   Dr. Dreeslaan 30 S            8471 LG 
Parochiehuis tel. 614754 
MBVO/  Mevr. A. Huitema  P.S. weg 102   8481 JA 
De Rank  tel. 481536   Nijetrijne 
 
De    Mevr. K. Kuiper  Keiweg 25    8471 CV 
Stuyvesantdansers  tel. 615467 
 
“De Jeugd van Toen” Dhr. J. Bruinenberg  Hobbemastraat 39  8471 VV   
Cabaret  tel. 614526    
 
Zwemmen/  Dhr. A. Gras   De Takomst 4  8471 JR   
Aqua-Robic  tel. 618928 
 
Wandelgroep D. Raggers   Dr. Dreeslaan 28 T   8471 LG 
   tel. 614992 
 
Klootschieten Dhr. R. Mintjes  Julianaweg 11  8471 RZ 
   tel. 615712 
 
Kunstgroep  Mevr. T. Köhler  Stellingenweg 112  Nijeholtade 
   tel. 688550 
 
Fysiosport  Mevr. Sj. Held  Hesselinghstraat 12  8474 CV 
   tel. 617937 
 
Oldeholtpade Mevr. G. Diever  Hamersweg 14  8474 CN 
   tel. 0657745521 
 

Wolvega, 7 mei 2021 Andries Elgersma, secr. tel. 613252;                                                   

Ook voor info betreffende klassieke muziek, schilderen en filosofie kunt u dit telefoonnummer 

gebruiken. 

***** 
 
De eerst rit betreffende vervoer voor dokters-, specialisten- en/of ziekenhuisbezoek heeft intussen 
plaatsgevonden. Mocht u ook vervoer nodig zijn bel dan naar onze vrijwilligers: 
Dhr. J. Beuling, tel. 06 12267173 of dhr. B. Limburg, tel. 06 53816931. 
Tegen een vergoeding van kilometerkosten zijn zij u graag van dienst. 
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    Nieuwsbrief mei 2021 

 

Bevrijdingsontbijt 

Beste besturen en leden van onze verenigingen. 

Op 5 mei jl. blijkt er bij het bezorgen van de ontbijtjes op bevrijdingsdag heel veel fout te zijn gegaan 

en dat vraagt van ons bestuur uitleg. 

 

In januari van dit jaar werd de OSiF gevraagd om de 5 mei viering mee te organiseren. De vraag was 

letterlijk of ons bestuur in de bij ons aangesloten verenigingen een vraag wilden uitzetten of ze mee 

wilden doen die dag en het op prijs zouden stellen om een ontbijtje thuis bezorgd te krijgen. Wij 

hebben als bestuur gemeend daar in mee te gaan en voorzitter Jan Kloosterman en secretaris Cobie 

van Zoelen hebben de organisatie op zich genomen. Een brief waarin deelnemende ouderen werd 

gevraagd om zich op te geven voor een 5 mei ontbijtje werd uitgezet bij de aangesloten verenigingen. 

Alle besturen zijn er mee aan de slag gegaan en staken er energie in. Het gevolg was een stroom aan 

aanmeldingen uit de verenigingen en daar waren we als bestuur van de OSiF blij mee. Op een later 

tijdstip bleek dat de organisatie de verstrekking van het 5 mei ontbijt veel breder had getrokken door 

ook alle verzorgingshuizen in onze provincie er bij te betrekken. De kleine duizend deelnemers die 

zich via de OSiF hadden aangemeld was daarmee uitgebreid tot tienduizend. Dit forse aantal stelde 

de 5 mei organisatie voor problemen. Ze namen zonder ons als OSiF er in te kennen een nieuw 

besluit waarbij de ontbijtjes werden geschrapt en werden vervangen door blikken maaltijdsoep. 

http://osif.frl/
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In de verenigingen gonsde deze wijziging ook al snel rond.  

We hebben daarop actie ondernomen en zijn met de organisatie om tafel gaan zitten.  

Het gevolg van deze actie onzerzijds heeft een wijziging gebracht en een nieuw besluit was dat naast 

een blik maaltijdsoep (die waren inmiddels massaal besteld) een ontbijtje vergezeld zou gaan met de 

soep. Daarmee dachten we het gat dat was gevallen gerepareerd te hebben. 

Een ander aspect dat werd toegevoegd was Omrop Fryslân. 

De Omrop wilde de 5 mei viering de hele dag gaan uitzenden op tv en radio. Bij de OSiF kwam de 

vraag terecht om een aantal senioren uit de verenigingen te selecteren die een verhaal over de 

tweede wereldoorlog wilden vertellen. Ook daarmee zijn we aan de slag gegaan en uit veel 

verenigingen kwamen aanmeldingen voor dit onderwerp. 

5 mei. Een dag die begon met storm, regen en hagel. Met dit weer had de 5 mei organisatie 

onvoldoende rekening gehouden. De grote vereniging “Keep them Rolling” die met oude 

legervoertuigen al die ontbijtjes en blikken soep rond zou brengen liet het voor een groot deel 

afweten. Hun vaak dure en antieke waardevolle voertuigen wilden ze niet blootstellen aan het 

bijzonder slechte weer.  

Meer dan twintig stuks haakten af. Ook weer iets waarop de 5 mei organisatie niet op had gerekend.  

 

Door het uitvallen van de voertuigen moest er worden geïmproviseerd en daar is heel veel mis 

gegaan. Ontbijtjes en soep werden vaak niet in de morgenuren maar pas soms laat in de middag 

gebracht. 

Soms ontvingen onze leden een blik soep met het ontbijtje, soms alleen een blik soep en soms alleen 

een ontbijtje en ook soms kregen ze helemaal geen bezoek en bleven ze verstoken van het ontbijtje. 

Het regende telefoontjes zowel bij de verenigingsbesturen als bij de OSiF. Hier en daar is geprobeerd 

de gevallen gaten te dichten maar door de ontstane chaos kon veel niet meer worden opgelost 

Dat hier en daar mensen kwaad zijn geworden hebben wij ons aangetrokken. Het is terecht. Als aan 

verwachtingen niet wordt voldaan blijft de teleurstelling. De 5 mei organisatie heeft inmiddels excuus 

aangeboden bij de OSiF.  

Achteraf bezien had het anders gemoeten vertelden ze. Ook wij willen als bestuur ons excuus 

aanbieden voor alles wat er is mis gegaan. Daarnaast waren er ook heel veel blijde mensen die ons 

belden en ons bedankten maar het blijft voor veel leden een grote teleurstelling. Een aantal leden uit 

de verenigingen heeft het verhaal over de tweede wereldoorlog aan Omrop Fryslân kunnen vertellen. 

Daarvoor onze dank. 

Wij uw bestuur, kunnen zaken niet terug draaien maar hebben hier wel veel van geleerd. Nogmaals 

ons excuus. Inmiddels hebben we wel nog een aantal blikken soep aangereikt gekregen en deze gaan 

wij in de komende week bij de besturen van de betrokken verenigingen brengen 

Jan Kloosterman, vz. 

Cobie van Zoelen, secretaris. 
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Wolvega 

***** 

 
Je gelooft het niet, maar dit is echt gebeurd. 
 
We hadden stormschade en Pieter wilde het melden bij de verzekering. 
Aardige jongen, was ingehuurd en zat aan de keukentafel. 
Pieter: ‘Ik wil een schade melden, de zwaan is van het dak gewaaid’. 
Jongen: ‘Is hij dood meneer? Pieter zat helemaal in de schade en had de pé in dat hij 
het niet zelf kon. Dit ontging hem. 
Pieter: ‘Ik ben 85 en klim niet meer op het dak. Ik denk dat er een hoogwerker moet 
komen’. 
Jongen: ‘Maar hij ligt toch al beneden’? 
Pieter: ‘Ja maar hij moet weer aan de makelaar op het dak’. 
Jongen: ‘Oh de makelaar zit op het dak en moet met de hoogwerker naar beneden’. 
Pieter: ‘Nee alles moet aan het ulebord’. Tot mijn verbazing bleef alles rustig en 
geduldig. 
Opeens ging een lichtje branden bij de schat: ‘Oh het is een kunstwerk, een man met 
een uil op een bord. Is hij van steen meneer’?  
Pieter uitgelegd wat een ulebord was. Nooit van gehoord!  
‘Meneer ik noteer het. Ik heb veel geleerd vanmorgen en ga het meteen googelen. 
 Ik hoorde Pieter mompelen: ‘Ik pas niet meer in deze wereld’. 
 
 Jos van Dalen- Veenstra 
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K L O O T S C H I E T E N 

 

 

Ja, het is zover! De start van een van de mooie buitenactiviteiten 

binnen de OSW.  

Het Klootschieten gaat weer beginnen op woensdagmiddag 2 juni.  

Dit alles onder leiding van Roelof Mintjes. Locatie is achter bij Van der Valk, Wolvega, 

aanvang 13.30 uur. Inlichtingen te verkrijgen bij Roelof Mintjes, Julianaweg 11 Wolvega,    

tel. 0561 615712.  

 

***** 

 

 

 

We mogen weer zwemmen!!! 
 
 
 

Op de woensdagochtend mag er weer gezwommen worden. Aquajogging op dinsdag 

ochtend mag niet. Er geldt een limiet van 20 zwemmers per moment en zwemmen moet 

op 1,5 meter afstand. Verder gelden dezelfde regels als voor de laatste sluiting. Wij 

werken nog steeds met de looproute via het sportcafé. Bezoekers kunnen na het 

zwemmen gebruik maken van de kleedkamers. Douchen is NIET mogelijk.  

Woensdag 2 juni is de eerste keer en 30 juni de laatste keer dat er gezwommen kan 

worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden, gratis zwemmen. Om niet over de 20 

personen te komen dient u zich op te geven. Dit kan bij Arnold Gras, 0561-618928 of bij 

Hannie Spin, 06-13033214. 
 

***** 

 
         

 
  W A N D E L E N  

 

 

 

 
Dries Raggers heeft het plan om binnenkort een belronde te doen onder 

de groep wandelaars om de mogelijkheid te bespreken het wandelen met 
elkaar weer op te starten. Wilt u ook graag meedoen? Neem dan contact op met Dries,  
tel. 0561 614992. 
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Fietsen 

Hoera, er heeft zich iemand gemeld om de leiding van de activiteit Fietsen op zich te nemen. 

En nu zijn we zoek naar iemand die haar wil ondersteunen daarin. Gezamenlijk met de 

deelnemers wordt dan bekeken in welke frequentie dit alles gaat plaatsvinden. Zin om mee te 

doen? Meld u aan bij onze secretaris Andries.  

 

***** 
 

 

 

Schaken  
 

 
Het schaken heeft ook tijdens coronatijd een-op-een door kunnen gaan in huiskamerverband. Het 
liefst zou men graag een paar nieuwe leden willen verwelkomen in september. Nu kan het ook zijn 
dat u de kennis rondom het schaken wilt opfrissen, ook dan bent u bij de heren aan het goede adres.  
Ook wil men graag schaaklessen geven aan belangstellenden. Wilt u graag leren schaken?  
Neem in alle gevallen contact op met dhr. W. Nanninga, tel. 0561 613567. 
 

***** 

Proost 

 
Wat kun je soms toch dingen missen. 

Wakker lig je er niet van,  

Wachten doe je er ook niet op. 

Zonder dat je het beseft  

wel heel erg naar kunt smachten. 

Niet dat je er niet zonder kunt hoor, zeker wel. 

T’ was eigenlijk ook maar heel gewoon. 

Althans voorheen, nadat het niet meer van Rutte mocht. 

Niet omdat het niet meer mocht worden gemaakt  

Maar het mocht niet in het openbaar worden geleverd en genuttigd. 

Maar dat het wel weer mocht kwam steeds dichterbij. 

Toen mocht het weer in begin mei. 

Maar uitnodigend was het niet echt  

Nee het weer was te koud en te slecht. 

Het weer wilde eens niet meewerken. 

Je begint met je tong over je lippen te strijken 

Als je weer mag kijken 

hoe het wordt bereidt. 

                                      EEN HEERLIJK TAPBIERTJE. 

Drink het in de buitenlucht  

En slaak ondertussen een heerlijke zucht. 

                                           Gezondheid 

 
Pier Postma 
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Zaterdagmorgen 22 mei jl. hebben leden van onze OSW Jeu de boules-afdeling extra grind op de 
baan gebracht. Ondanks het regenachtige weer waren er 13 leden aanwezig om de baan te 
verbeteren. Zo zie je dat naast het jeu de boules-spel ook de onderlinge band zo goed is dat de 
schouders er gezamenlijk onder worden gezet om het speelveld te onderhouden. 
Hierdoor kan er op dinsdagmiddag en donderdagavond weer goed worden gespeeld. 
 
Nieuwe spelers zijn nog steeds welkom. Voor inlichtingen en vragen kun je terecht bij Harm 
Oosterkamp, tel. 0616592554. 
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Een recept van kok Djurre: 
 

Aspergesmoothie  
Bereiding: 25 minuten  
Personen: 4  
 
Ingrediënten:  
- 400 g witte asperges  
- Suiker naar smaak  
- 2 bananen  
- 600 ml volle yoghurt  
- 2 vanillestokjes  
- 12 bramen  
 
Bereiding:  

• Schil de asperges twee keer en snijd de asperges in gelijke stukjes van 4 cm. 

•  Kook de gesneden asperges, in water met twee eetlepels suiker, in 10 minuten gaar. 

• Giet de asperges af en koel ze terug in ijswater.  

• Snijd de banaan in gelijke stukjes van 4 cm.  

• Haal de vanille uit de vanillestokjes.  

• Doe de asperges en de banaan in de blender.  

• Voeg de yoghurt en vanille toe en pureer tot een glad mengsel.  

• Schenk de smoothie in 4 hoge glazen.  

• Rijg de bramen aan een spiesje en leg deze op de glazen.  

• Steek er een rietje in en serveren maar. 
 

***** 
 
KOPIJ gevraagd voor het Nieuws van juli  

Stuur de kopij uiterlijk vrijdag 18 juni a.s. naar sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de brievenbus van 

Hesselinghstraat 12, 8474 CV  te Oldeholtpade. 

***** 
 

Algemene informatie bestuur O.S.W.   

Voorzitter  Sjoukje Held 06 30767454 

Secretaris   Andries  Elgersma 0561 613252 

Penningmeester Co Bergsma 0561 613519 / 06 46452277 

Algemeen bestuurslid Debbie Meina 0561 617530 

Aanspreekpunt WMO en VOA Roelie Seinstra 0561 612387 

Ledenadministratie  Hannie Spin 06 13033214 

PR&Marketing Gerrit van Drogen 0561 614754 

Nieuws  Sjoukje Held 06 30767454 / 0561 617937 

Bankrekeningnummer OSW OSW NL82RABO 0307 6504 72 

Website 

 

Facebookpagina 

www.osw-wolvega.nl 

 

Onafhankelijke 

Seniorenvereniging Wolvega 

 

Rijbewijskeuring Huisartsenpraktijk  

De Cleijenburgh en  

Van der Sande 

0561 612525 

0561 612514 

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
http://www.osw-wolvega.nl/

