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September 2021 

OSW-bestuur:  
Sjoukje Held   voorzitter  tel. 06 30767454 
Andries Elgersma secretaris   tel. 0561 613252 

 

Woensdag 15 september 2021 
Hè Hè  
 
Eindelijk is het dan zover, we gaan los met het nieuwe seizoen. We geven deze start 
een fleurig muzikaal tintje. We hebben een leuk stel muzikanten uitgenodigd. Zij zijn 
gewend om een feestje te maken. Met een goed stuk muziek. Het zijn Carlo en Leo en 
maken muziek onder de naam ‘Helemaal Hollands’. U raadt het al, ze spelen 
Nederlandstalige muziek. Ze komen uit de buurt van Rotterdam, dus nieuw voor ons 
en voor hen. Zij zijn ook heel blij weer los te kunnen en dat zullen we dan ook merken. 
Voor de verandering eens op een avond, dan kunnen er hopelijk ook meerdere leden 
van genieten die anders overdag niet kunnen. Even lekker weg.  
  

In zalencentrum Klijnstra, Hoofdstraat West 6, Wolvega 
 
Aanvang: 20.00 uur  Entree: € 7,50 incl. 2 consumpties 
 
Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van ledenpas en Corona vaccinatiebewijs                                                                                                                                         
Donderdag 9 september van 13.00 tot 14.00 uur 
U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:  
Vrijdag 10 september van 10.00 tot 12.00 uur 
Bij: Antje Raggers, tel. 614992 of Klaas Duursma tel. 441772. 
 
Denk er aan: VOL=VOL, Wie het eerst komt die het eerst……….          
Gereserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal, gereserveerde kaarten moeten door u 
worden afgerekend, ook als u niet komt. 
Hebt u geen vaccinatiebewijs dan is een geldige PCR test nodig op de avond van de voorstelling. 
Voor vervoer van en naar de zaal kunt u gebruik maken van de Griffioenbus. U dient dit zelf te 
regelen.     
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Van het bestuur…       

 
Ja, we zijn verhuisd naar de tweede pagina. En wat is dit een goed teken! Het betekent namelijk dat 
onze Festiviteitencommissie weer in actie is. Zij hebben een knaller van een openingsavond 
vastgelegd en ik hoop dat u aanwezig zult zijn. Wij verwachten namelijk dat u weer zin hebt om aan 
activiteiten deel te nemen na zo’n lange periode van het niet kunnen. Het bestuur heeft dit in ieder 
geval wel! Noteert u ook alvast de andere data voor dit jaar, u vindt het overzicht verderop. Natuurlijk 
staat uw en onze veiligheid voorop en houden wij de coronaregels in de gaten. Wij hebben op 
woensdag 18 augustus een bijeenkomst met de Ledenraad gehad. Daar zijn de coronaregels aan de 
orde geweest en konden de leden van de raad zich uitspreken over het wel of niet kunnen starten van 
‘hun’ activiteit. Na ook contact te hebben gehad met de gemeente: 
Bij het organiseren van activiteiten bij zalencentrum Klijnstra en bij De Rank vallen wij onder 
verantwoordelijkheid van de locaties. En natuurlijk houden wij onze eigen verantwoordelijkheid in 
deze ook. Wij zouden toch niet graag een coronauitbraak op ons geweten willen hebben. Daarom 
houden wij ons aan de gemaakte afspraken voor alle activiteiten die binnen gebeuren: Evenementen 
binnen met vaste zitplaatsen kunnen met een coronatoegangsbewijs tweederde van de reguliere 
capaciteit gebruiken. Bezoekers hoeven dan geen 1.5 meter afstand te houden.   
Iedereen die bij een activiteit aanwezig is bij bovengenoemde locaties is gevaccineerd of kan een 
negatief testbewijs laten zien of d.m.v. een zelftest of heeft corona gehad. U hoeft geen mondkapje 
op te doen als u komt maar uiteraard mag dit wel als u zich daar veiliger mee voelt.  
Bij klachten, blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 
 
De testlocatie bij Van der Valk voor een gratis test is nog geopend tot 31 augustus. In de laatste 
persconferentie werd gesproken om de gratis testen te verlengen naar 1 oktober. Op het moment van 
dit schrijven moet onze gemeente daarover nog een besluit nemen, aldus de communicatieadviseur.    
 
Onze binnenactiviteit Biljarten valt onder onze eigen verantwoordelijkheid dit vanwege onze ‘eigen’ 
locatie. Duidelijk is dat we geen mensen mogen weigeren om aan activiteiten deel te nemen. Is er 
iemand in een biljartgroep die niet gevaccineerd is, dan zullen we met de groep in gesprek moeten of 
men zich veilig genoeg voelt als er een deelnemer is die geen vaccinatie heeft gehad. Uiteraard kan 
deze persoon een sneltest laten doen maar de verwachting is dat deze na 1 oktober niet meer gratis 
is. Natuurlijk kunt u ook een zelftest doen. Als de groep zich uitspreekt dat men dan niet biljarten wil 
dan zullen we een gesprek moeten aangaan met de biljarter in kwestie. Natuurlijk zitten wij hier niet 
op te wachten, heel vervelend eigenlijk. Het is ieders vrije keuze om zich te laten vaccineren. Echter 
op die manier kan er een tweespalt komen en dat vinden wij heel jammer. Er zijn trouwens veel meer 
verenigingen die hier mee worstelen. Dhr. Van Dissel van het RIVM deed afgelopen week ook nogal 
een ferme uitspraak dat iedereen die niet gevaccineerd is sowieso nog besmet raakt. Hoe dan ook, 
de tijd zal het leren. Ieder is verantwoordelijk voor eigen doen en laten. Voorop staat dat ieder het 
beste met onze vereniging voor heeft. Laten we ook elkaar geen mening opdringen, het leven in deze 
woelige wereld kent al genoeg hindernissen die we te nemen hebben.   
 
Toevallig onlangs het artikel in de Leeuwarder Courant gelezen over wat de coronaperiode met ons 
ouderen doet: ‘Zeven jaar eerder 80 worden’? Opeens toch de angst voor eenzaamheid, die soms 
leidde tot vermoeidheid. Het gevoel van : oh god, dit is mijn toekomst, werd sterker. Of er nou een 
ziekte, coronabesmetting, eenzaamheid of gewoonweg te weinig afleiding aan ten grondslag lag, het 
gevoel in korte tijd veel ouder geworden te zijn, is iets waar wel meer 65-plussers het afgelopen jaar 
last van hadden. Zonder afleiding gaat de focus automatisch naar jezelf. Iedere gedachte krijgt 
aandacht, ieder pijntje in je lijf merk je op. Het heel bewust bezig zijn met deel uitmaken van de 
wereld. En dat is ook volgens Evelyn Finnema (hoogleraar verplegingswetenschap aan het UMCG) 
een van de belangrijkste dingen om gezond ouder te worden en minder snel achteruit te gaan: 
zingeving. Het gevoel ertoe te doen. ‘Het is belangrijk dat we 65-plussers niet alleen zien als een 
groep die tijdens deze pandemie beschermd moet worden, maar juist als groep waarmee we contact 
moeten blijven maken en die zelf ook actief wil blijven’ zegt ze. ‘Juist als ze kwetsbaar zijn’.  
En dat is wat dit bestuur ook wil. Activiteiten organiseren waar u blij van wordt, op wat voor gebied 
dan ook. Hebt u een idee voor een workshop, cursus, training of festiviteit?  
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Wilt u graag met andere senioren tennissen, gitaar leren spelen, een oriënteringsrit op een 
zondagmiddag of een andere invulling eraan geven? Laat het ons weten, het is altijd waard om te 
onderzoeken wat haalbaar is, tenslotte zijn we er voor u. Het gevoel dat wij er als bestuur toe doen 
om het u en onszelf naar de zin te maken. We staan weer voor een nieuw seizoen, wellicht komen er 
nog weer wat meer mogelijkheden als de vakantieperiode en de nasleep daarvan voorbij is.  
 
Ongetwijfeld heeft u in het journaal of in de krant gelezen over de terugloop van het aantal vrijwilligers 
in de dorpen/dorpshuizen in Friesland bij het organiseren van activiteiten. Wat mogen wij van geluk 
spreken dat wij ons aantal vrijwilligers nog altijd op peil kunnen houden. Vrijwilligerswerk is vrijwillig 
maar niet vrijblijvend. Belangrijk is daarbij dat naast het werk het ook veel plezier en contacten 
oplevert. Tenminste ik hoop dat u dit alles met plezier doet. Want dat is uitermate belangrijk bij het 
ouder worden, plezier in de dingen beleven. En als dat plezier ontbreekt, moeten we ook eerlijk 
tegenover elkaar zijn en daarvoor een andere oplossing bedenken. In ieder geval zijn wij ontzettend 
blij met onze vrijwilligers! 
 
Namens het bestuur wens ik u naast uiteraard gezondheid, veel plezier toe bij het deelnemen aan 
onze activiteiten in dit nieuwe seizoen. Wij hebben in ieder geval samen met de Ledenraad ons best 
gedaan om er weer wat van te maken. De rest is aan u! 
 
Sjoukje Held 
 
Ps. De soep wordt nooit zo heet gegeten, als zij … alhoewel deze nu toch wel steenkoud moet zijn. Ik leg wat 
de soep betreft het bijltje erbij neer.  
 

***** 
Rabo Clubsupport 
Ook dit jaar ondersteunt Rabo verenigingen en stichtingen met een financiële bijdrage. Vanaf eind 
augustus kunnen wij ons weer inschrijven. Rabobankleden bepalen via stemming welke clubs een 
bijdrage ontvangen. In oktober kan er weer gestemd worden op uw favoriete verenigingen. Ook de 
OSW doet uiteraard weer mee. Na contact te hebben gehad met de Rabo blijkt dat ook dit jaar de 
stemming digitaal zal plaatsvinden. U snapt dat wij liever gezien hadden dat ieder weer een envelop 
in de bus had gekregen. Echter leden die niet internetbankieren kunnen bij de Rabo een code 
opvragen, zodat u toch kunt stemmen. De Rabo houdt zitting in de bibliotheek, dus u zou daar even 
naar toe kunnen over het hoe en wat. Bij het invoeren van de code op de website van de Rabo kunt u 
natuurlijk ook altijd op ondersteuning van onze penningmeester rekenen. Dus durf te vragen!  

 
***** 

Schilderen 
Bent u al bij de schilderijenexpositie in de Kijkzaal van Wiebe Nanninga en zijn leerlingen van de 
OSW geweest? U kunt de werken daar nog bewonderen t/m 11 september. Het is een prachtige 
tentoonstelling geworden! Er ligt een lijst met deelnemers en die kunt u tijdens de ronde meenemen 
zodat u kunt zien wie het gemaakt heeft en wat en waar dit is.  
Door onvoorziene omstandigheden was ik op het allerlaatste moment verhinderd om deze expositie 
te openen en heeft onze secretaris Andries op z’n eigen humoristische wijze de speech voorgelezen. 
Een echte duizendpoot die Andries en fijn dat hij ons op deze manier uit de  
brand heeft geholpen!  
 
De leden van schilderclub 1 beginnen weer op dinsdagmorgen 14 september. 
 

 
Schilderclub 2 
De schildercursus onder leiding van Henk Fledderus begint op dinsdagmiddag 5 oktober a.s. om 
13.00 uur. Het gaat nog om 6 lessen, dit vanuit het vorige seizoen. 
Willen de cursisten zich nog wel even weer opgeven? Dit kan bij Debbie Meina tel. 617530. 
 

Vanwege gezondheidsredenen stopt Henk na deze 6 lessen. We zijn dan ook op zoek naar een 
nieuwe schilderdocent. Tevens kunnen dan ook nieuwe cursisten zich opgeven.   
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Koersbal 
 

Hallo Koersbalvriendinnen en vrienden, 

 

Na anderhalf jaar zonder koersbal zou ik dit gaarne weer opstarten, het heeft nu lang 

genoeg geduurd. Zijn er onder u die zeggen het wordt mij te veel, laat mij dit dan even 

weten. 

Het is de bedoeling om vrijdagmiddag 3 september te starten van 13.30 tot 16.30 

uur zo als altijd in De Rank Kerkstraat 49. 

 

Zijn er onder de O.S.W. leden die ook belangstelling hebben, ze zijn van harte welkom. 

Het zijn altijd gezellige middagen graag tot ziens op 3 september! 

Vr.groetend 

E.Waldus, tel. 614640. 
 

***** 
 
Reiscommissie 
De reiscommissie heeft tijdens de Ledenraadvergadering een nieuw lid kunnen 
verwelkomen, in de persoon van Harm van der Wal. Ook deze commissie gaat 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een reisje of middagtocht. 
Hebt u een idee voor een reis o.i.d.? Laat het dan weten! 
 
In uw eentje vindt u het misschien helemaal niks, maar met anderen een stad bezoeken is wellicht 
wel een optie? Dan is hier een tip: bij de NS is er nog een dagretour te koop (t/m 31 augustus) voor            
€ 17,50. U kunt daarmee in de daluren naar elke bestemming in Nederland. Deze dagkaart is geldig 
t/m 30 september. U stapt dan na 9.00 uur in en op de terugweg voor 16.00 uur of na 18.30 uur.  
 

***** 
 

Sjoelen 
Na de lange onderbreking vanwege corona gaat ook het sjoelen weer beginnen.  
Donderdagmiddag 2 september om 13.30 gaan we weer van start in zalencentrum Klijnstra.  
Bij vragen of opgave: Marijke van Braak tel.06 33187937. 
 

***** 
 

Klaverjassen 
U weet het nog hè? Het klaverjassen start op woensdagmiddag 1 september in het Parochiehuis 
(om de veertien dagen) en op donderdag 2 september in zalencentrum Klijnstra (iedere week). 
Aanvang op beide locaties: 13.15 uur. 
 

***** 
Bingo Lyclamastins 
 
Op de maandagmiddag om de veertien dagen, aanvang 14.00 uur, gaat ook de bingo in huize 
Lyclama Stins weer beginnen. Ook bij Lyclama blijkt men weer naar deze middagen uit te kijken. Er is 
nog geen exacte datum bekend, u kunt zich nu eerst opgeven.  
 
Ook mee doen? Geef u dan op bij Roelie Seinstra, tel. 612387 of Debbie Meina, tel. 617630. 
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Biljarten OSW 
 
 
 
 
 
 
 

Na een jaar van grote problemen (Corona en biljartruimtes) gaat voor de biljarters het 
zonnetje weer schijnen. Hopelijk heeft iedereen de vereiste coronaprikken gehad en kan er 
veilig aan deze mooie hobby worden begonnen. 
 
We hebben een prachtige locatie bij Kitbedrijf Van Veen aan het eind van de Grindweg in 
Wolvega tot ons gebruik gekregen, waar (en dat is erg mooi) plaats is voor alle twee biljarts.  
Daardoor is er ruimte voor meer deelnemers bij elke groep.  
 
Er wordt gebiljart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zowel op de middag als 
ook op de avond. De te betalen contributie is € 15,00 per maand. Dit is inclusief twee kopjes 
koffie per middag/avond. 
 
Mocht er belangstelling zijn voor een ochtendje oefenen, neem dan contact op met Sjouke 
Stuurman telefoonnummer 06 21984681. Hij kan dan per morgen de planning verzorgen. 
De bedoeling is om te beginnen op maandag 30 augustus! 
 
Nieuwe belangstellenden kunnen zich wenden tot Sjoerd Sikkema ( tel. 0561 615850), hij 
verzorgt de indeling van de groepen. 
 
Ik wens jullie mede namens het bestuur van OSW een gezellig en sportief biljartseizoen toe. 
Sjouke Stuurman 
 
 
Tevens wordt een oproep gedaan: wie wil de schoonmaak op vrijdagmorgen (ongeveer een 
uurtje of anderhalf) voor/haar zijn rekening nemen? De biljartgroepen houden uiteraard zelf 
alles schoon op de dagen dat men biljart.   
 
 

***** 
 

 
Rubriek te geef, te koop, te ruil, gevraagd………………… 
 
Een lid heeft gevraagd of er een rubriek in het Nieuws zou kunnen komen waarin leden spullen 
kunnen aanbieden, kunnen ruilen, verkopen of te geef hebben. Ook kunnen er spullen of diensten 
gevraagd worden. Natuurlijk willen wij hieraan meewerken, graag zelfs.  
 
Kom maar op zou ik zeggen!  
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Leesgroepen 
 
Leesgroep 1 
 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 24 september, de leiding heeft deze middag 

Rudie Hettinga.   

 
Leesgroep 2 
  

Als alles meezit beginnen wij in september met ons nieuwe leesjaar. De titellijsten van 
de beschikbaar gestelde boeken zijn al aan de leden doorgegeven. In augustus wordt 
de ‘jaarlijst’ samengesteld en hopen we in september weer aan de slag te gaan. 
Onze groep is helaas door het verlaten van twee van de leden ingekrompen maar we 
hopen dat er zich spoedig weer een leesgrage persoon aanmeldt, man of vrouw. De 
ervaring heeft ons geleerd dat een gemengd gezelschap toegevoegde waarde heeft. 
Een kennismaking, zonder enige vorm van druk, is natuurlijk altijd mogelijk. 
Geïnteresseerd?  Bel Els Lutkie 446233. 
 

 

Leesgroep 3: De lettervreters van OSW Wolvega 

 

Ik ga even terug in de tijd vanwege het corona-gebeuren. In seizoen 2019/20  hebben we 3 boeken 

gelezen en besproken en toen kwam de eerste lockdown. De 4e hebben we wel gelezen, maar niet met 

elkaar besproken. De 5e konden we niet krijgen omdat de bibliotheek gesloten was.  

Seizoen 2020/21 zijn we hoopvol begonnen en het eerste boek gelezen en besproken. Daarna hebben 

we de andere 4 gelezen , maar ook niet besproken. Waarom toch doorgegaan? Dat vonden we 

belangrijk om de binding binnen de groep te bewaren. En soms maakten we bij tegenkomst op straat 

toch even een praatje over het gelezen boek.  

Seizoen 2021/22 hebben we eveneens de eerste datum vastgesteld voor onze eerste bijeenkomst eind 

september. We leven in de goede hoop dat dit seizoen gewoon op de oude manier door kan gaan! 

Met een vriendelijke groet, Betty de Winter 

 
Leesgroep 4 

 
Vorig jaar september zijn we als leesgroep Oldeholtpade één keer bijeen gekomen. De andere keren 

hebben we af moeten zeggen omdat er thuis minder mensen ontvangen mochten worden. 

Voor het nieuwe seizoen zijn alvast 2 datums gepland. We hopen dat die wel door kunnen gaan. Er 

zijn inmiddels 6 deelnemers aan de leesgroep Oldeholtpade. 

   

Mei groetnis, Jetske van Beem 
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Kunstgroep 

De kunstgroep van de OSW is gestart begin 2020. We zijn helaas maar één keer met 

elkaar op stap geweest en toen volgde de lockdown. De kunstgroep wil eenmaal per 

twee maanden een museum of expositie bezoeken in de regio. Meestal de laatste vrijdag 

van de maand. Vervoer wordt zoveel mogelijk gezamenlijk georganiseerd. We zijn van 

plan weer in oktober te starten. De geplande datum is dan vrijdag 29 oktober. De 

kunstgroep bestaat nu uit 11 personen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de 

contactpersoon: Trijntje Köhler. Telefoonnummer: 06 29547761 of 

trijntje.kohler@gmail.com 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dit schilderij is gemaakt door Wiebe Nanninga en hangt op dit moment in de Kijkzaal 

 
 

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. 
 

 

mailto:trijntje.kohler@gmail.com
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Ik wil mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Diny Riemersma en al vele jaren verzorg ik voor 
O.S.W. in Wolvega de lessen internationale dans op dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in 
Zalencentrum “De Rank”. Wij hebben vanaf maart 2020 niet mogen dansen door de coronapandemie, 
maar ik wil op dinsdag 7 september weer beginnen met de lessen. 
 
Wat wordt bedoeld met internationale dans? 
Internationale dans wil zeggen, dat wij dansen aanleren uit verschillende landen van over de gehele 
wereld o.a. Griekenland, Israël, Amerika, dansen uit de Balkan, Rusland en uit nog veel meer landen. 
Dans is constant in beweging en dat betekent, dat er oude dansen van vroeger gedanst worden, die 
van generatie op generatie worden doorgegeven, maar ook dansen die in de moderne tijd gemaakt 
zijn. 
De meeste dansen worden in een kring gedanst, maar er bestaan ook andere opstellingen zoals: 
paar-dansen, in blok, kleine rijtjes of solo vrij in de ruimte. Tijdens de parendansen kan er evt. van 
partner gewisseld worden, zodat men meerdere malen met een andere partner danst, wat de 
gezelligheid ten goede komt. Solo dansen doen wij in een line-up opstelling; wij doen allemaal tegelijk 
dezelfde danspassen, maar dansen dan zonder lichaamscontact te hebben met anderen. 
 
Elke les dansen wij dansen uit ons repertoire en wordt er een stukje van een nieuwe dans aangeleerd 
en nog vele malen later herhaald. Doordat er tijdens de les dansen uit verschillende landen 
aangeboden worden met elk hun zo kenmerkende muziek, tempo en danspassen ontstaat een 
gevarieerd programma. 
Nadat wij 45 minuten gedanst hebben volgt er een korte pauze waarin wij gezellig met elkaar 
koffie/thee drinken en is er tijd voor een babbeltje. Daarna gaan wij nog even de vloer op. 
Dansen is heel goed voor de beweeglijkheid van het lichaam en de conditie. 
Ook de geest wordt goed getraind doordat je de danspassen moet proberen te onthouden 
(danspassen worden voor elke dans even kort herhaald).Automatisme ontstaat, door het regelmatig 
herhalen van de dansen. Plezier en gezelligheid staan hoog in ons vaandel. 
 
Wat heb je nodig? 
Voor de dansles is het van belang, dat men lekker zittende gesloten schoenen heeft met zolen die 
niet te glad/ stroef voor de dansvloer zijn. De hakken moeten ook niet te hoog zijn. (Aanschaf van 
speciale schoenen is niet echt nodig). 
Vroeger werd er wel in speciale kleding gedanst, maar tegenwoordig draagt men tijdens de les 
kleding, die lekker zit en men zelf graag wil dragen. Wel is het raadzaam om niet te dikke of 
nauwsluitende kleding te dragen; maar verder is alles toegestaan. 
 
Informatie en/of opgave kunt u doen bij: 
Het dansseizoen loopt van begin september tot half april en zal totaal uit ongeveer 30 lessen bestaan. 
Lestijd:       di. mi. 14.00 tot 15.30 uur  
Locatie:     Zalencentrum “De Rank’’, Kerkstraat 49, 8471 CE  Wolvega 
Leiding:      Mw. A.M. Riemersma  
Informatie:  Mw. K. Kuiper, tel:  0561-615467 
   
Lijkt het u leuk en wilt u eens ervaren hoe zo’n dansles verloopt, kom dan gerust langs om het uit te 
proberen. Meld je dan aan bij Kiny Kuiper, tel. 615467.   
 
Ik heb er al weer heel veel zin in en hoop vele bekende, maar ook enkele nieuwe gezichten te zien. 
 
Noteer het in je agenda dinsdagmiddag 7 september! 
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ZWEMMEN en AQUAROBIC 

 

AQUAROBIC 

Voor al onze leden van de OSW is er gelegenheid om op dinsdagmorgen Aqua-Robic te 
doen. Aqua-Robic start op dinsdag 31 augustus van 9.00 uur tot 9.45 uur. Aqua-Robic is 
goed voor uw gezondheid. Er worden, onder vakkundige leiding, oefeningen gedaan in 
het water. De kaartverkoop begint om 8.45 uur.  
De kosten zijn € 26,00 van 31 augustus tot en met december 2021. 
 

ZWEMMEN 

Op woensdagmorgen is er gelegenheid om te zwemmen in extra verwarmd water van ± 

32 graden. OSW1 kan baantjes zwemmen en in het ondiepe deel van het bad sociale 

contacten onderhouden, OSW2, bedoeld voor mensen met een handicap, heeft duidelijk 

een andere doelstelling. Het ondiepe deel kan overdwars worden gebruikt. Voor OSW1 

zijn de tijden van 9.30 uur -10.15 uur en voor OSW2 van 10.15 uur - 11.00 uur. 

Kaartverkoop is op 1 september en begint om 9.15 uur. De kosten zijn € 14,00 van        

1 september tot en met december  2021.  

Geeft u zich even op bij Hannie Spin als u mee wilt doen? Er mogen op dit moment 

maximaal 30 personen meedoen. E-mail: spin.hannie@ziggo.nl., tel. 06 13033214. 
 

CORONAMAATREGELEN: 

-Trek thuis je badkleding aan 
-Houd 1,5 meter afstand 
-Kom max. 5 min. voor de afgesproken tijd naar het zwembad 
-Volg aanwijzingen en instructies van he personeel op 
-Was je handen bij binnenkomst met zeep of desinfectans 
-Blijf thuis bij klachten. 
 
Er kan na het zwemmen gedoucht worden en toiletten zijn beschikbaar.  
 

***** 

 
M.B.V.O.  

 
Het (gemengd) Meer bewegen voor ouderen begint weer in het Parochiehuis op  
dinsdag 7 september, aanvang 9.00-10.00 uur.  
 
In de locatie De Rank begint dit ook op dinsdag 7 september, aanvang 10.30-11.30 uur.  
 
Er kunnen nog enkele deelnemers bij. Loop gerust eens binnen! 
 
Op beide locaties is de leiding in handen van Annie van Kommer. 

 

mailto:spin.hannie@ziggo.nl
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Jaaroverzicht 2021 

 
 

 
 

Opening nieuw seizoen 
Woensdagavond   Muziekavond m.m.v. ‘Helemaal Hollands’                            
15 september 20.00 uur  Zalencentrum Klijnstra            

 
Kaartverkoop:  9 en 10 september        

 
 
 
Vrijdagavond     Muzikale avond met medewerking van                                            
22 oktober 20.00 uur   Muziekgroep THC Oostergo                                                      
     Zalencentrum de Rank      
     Kaartverkoop: 14 en 15 oktober 
 
 
 
Vrijdag  12 november   Jaarvergadering en Lustrumviering                               
16.00 tot 17.30 uur   Feestelijke Jaarvergadering 
17.30 tot 18.45 uur   Wat te eten en drinken                                                           
19.00 tot 21.30 uur Die Dorfplatz Musikanten                                                       

Deelname is gratis. Echter er dient wel gereserveerd te worden! 
    

 
Woensdagmiddag    Bingo  
8 december 14.00 uur  Zalencentrum Klijnstra                                                           
     Kaartverkoop: 2 en 3 december      
          
                                                                                                                                                                                                         
Woensdag    Kerst               
22 december    Zalencentrum de Rank      
     Kaartverkoop: 14 en 15 december 
 

 
***** 

 

 

Vervoer naar dokter-, specialist- en/of ziekenhuisbezoek 
Mocht u 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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Beste mensen,  

Naar aanleiding van de maandelijkse fietstocht, bereikte ons een verzoek 

van een scootmobielgebruikster, of we er niet eens over wilden nadenken 

om ook aan deze groep aandacht te schenken.  

Zij denkt dat er wel meer scootmobielgebruikers zijn die ook wel eens in 

groepsverband uit toeren willen.  

Vandaar deze oproep, als dit je ook wat lijkt, laat dan van je horen en neem contact op met 

onderstaand tel.nr. Dan kunnen we samen kijken naar de eventuele mogelijkheden.  

Namens de fietsgroep Dries tel.nr 0561 614992 of 06 40703271. 

 

***** 

 

 
NIEUWS VAN HET FIETSTRAPFRONT 

 

Wij zijn 2 maal wezen fietsen, beide keren een succes. 

 

Echter 2 maal zijn we nat begonnen maar beide keren droog thuis. 

 

Niet van de snelheid maar soms helpt het weer ook wel eens mee. 

 

 Langzaam groeit ons groepje en dat moet eigenlijk zo doorgaan. 

 

 

Want we hebben er met elkaar plezier in. 

 

De volgende trapmiddag is 14 september. 

 

We hopen op veel plezierige deelnemers en u weet fietsen is gezond. 

 

Trappen doe je met je benen en kletsen doe je met je mond. 

 

Gezellig toch, wat ben je dan even lekker weg niet. 

 

Dus 14 september 13.30 uur 

Parkeerterrein F.C. 

U gaat toch ook mee. 
 

 

 

P.S. Wie weet er nog een passende en pakkende naam voor dit stel. 
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BOWLEN 
 
Het bowlen begint op donderdagmorgen 2 september, aanvang 9.30 uur 
bij het Bowlingcentre aan de Grindweg (Fit&Fun Plaza).  
 
U wilt graag een keer komen kijken? Voor informatie over het bowlen kunt 
u terecht bij Metje Landman, tel. 06 15254575 of 
metjelandman@msn.com.  

 
 

***** 

 

FysioSport 

Het sportseizoen start voor Fysio op dinsdag 7 september. Ieder die vorig seizoen mee deed, heeft 
inmiddels bericht ontvangen van FysiosSport. Er is voor onze senioren een op maat gemaakt 
programma. Ieder heeft de mogelijkheid om op een prettige en verantwoorde manier te bewegen 
onder professionele leiding. Van kop tot teen, alles komt aan bod in de gevarieerde lessen. 
 
De kosten voor 15 lessen zijn € 67,00. U ontvangt van FysioSport bericht over de betaling. 
 
Er kunnen nog enkele sporters bij op de dinsdag, woensdag of vrijdagmorgen van 9.00-10.00 uur. 
Wilt u ook sporten in groepsverband? Neem dan contact op met Sjoukje Held, tel. 06 30767454  
of e-mail: sjoukjeheld@osw-wolvega.nl. 
 

***** 
 

De Jeugd Van Toen 
 
De cabaretgroep is bezig met de puntjes op de ‘i’ te zetten. De groep kan niet wachten om weer te 
kunnen optreden voor andere verenigingen e.d.  
 

De voorstelling heet ‘Weer es wat aanders’. 
 
Voor de OSW staat de datum vrijdag 11 maart in de agenda, een middag- en een avondvoorstelling. 

 
 

***** 

Oproepje 
De kopieermachine staat inmiddels op onze nieuwe biljartlocatie. We zullen ons nog eigen 
moeten maken hoe deze werkt. Wel komt alvast de vraag aan de orde: 

 
Wie wil helpen om maandelijks het Nieuws te kopiëren en te nieten? 

 

mailto:metjelandman@msn.com
mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Leef het leven 
 

Vanmorgen, tijdens het boodschappen doen in Wolvega, liep een  jonge 

vrouw me tegemoet met schitterende tattoos op haar armen, hals en benen.  

 

Ik houd, zo wie zo, niet van tatoeages maar deze waren zo mooi van kleur en 

…. ze straalden liefde uit! 

 

“Mag ik wat tegen je zeggen” vroeg ik, toen ik bijna tegen haar op botste 

Ze knikte van ja en ik zei, wijzend naar de roos op haar arm:  

“Lieverd, wat heb jij een prachtige roos op je arm”. 

Ze begon te stralen en wijzend op de roos, mij nog steeds stralend 

aankijkend, zei ze: “Maar die roos is nog niet af hoor. Mijn vriend is 

tatoeëerder en morgen gaat hij er mee verder”. 

Daar ik al jaren een vlindertje op mijn schouder wil vroeg ik zijn adres 

hetgeen ze me gaf. 

Verder lopend dacht ik als ‘vierentachtig’ jarige; ‘Op mijn oude dag een 

vlindertje oké maar zo jong, met nog een heel leven voor je’. 

 

Hoe dan ook volgens mij; ‘Leeft ze het leven’ en daar gaat het om!  

 

 

 

 
 

Loeklouise Looman 
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Oh ja, nog even dit: 
Veel leden hebben reeds een kaartje voor 2 Recht  en  2 Averecht waarvan we 
de voorstelling vanwege Corona moesten annuleren. De kaartjes blijven geldig.  
De voorstelling is nu gepland op vrijdag 28 oktober 2022. 
Festiviteitencommissie 

 

***** 

 

KOPIJ gevraagd voor het Nieuws van oktober 

Stuur de kopij uiterlijk 22 september 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/

