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Oktober 2021 

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

 

 De festiviteitencommissie presenteert: 

   

Vrijdagavond 22 oktober 2021 
 
Na de geslaagde start op 15 september jl. staat de volgende activiteit alweer voor de deur. 
We gaan door met een muzikale avond. Deze keer met medewerking van muziek- en 
zanggroep: 

THC Oostergoo 
 
De muziekgroep bestaat uit 10 personen met accordeon, gitaar, batá, cajon en zang.  
Hun repertoire bestaat uit Nederlands, Fries en Ballads, dus kortom een zeer gevarieerd 
programma! Ik zou zeggen laat u verrassen en word blij in Zalencentrum De Rank,  
Kerkstraat 49, 8471 CE, Wolvega. 
 
Aanvang: 20.00 uur   Entree: € 5,-- excl. munten. 
 
Kaartverkoop bij De Rank op vertoon van ledenpas en Corona vaccinatiebewijs op                                                                                                            
donderdag 14 oktober van 13.00 tot 14.00 uur 
 
U kunt ook telefonisch kaarten reserveren: vrijdag 15 oktober van 10.00 tot 12.00 uur   
bij: Antje Raggers, telefoon: 614992 of Klaas Duursma, telefoon: 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 afgerekend worden, 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…       

 
Sprak ik de vorige keer nog over het op peil kunnen houden van onze vrijwilligers, gaat het gelijk mis.  
Onze secretaris heeft aangegeven dat na een flink aantal mooie jaren in het bestuur te hebben 
doorgebracht het nu de tijd is om daar een punt achter zijn werkzaamheden te zetten. Ik kan u 
zeggen dat dit even verwerkt moest worden. De fijne en gezellige sfeer in bestuursvergaderingen is 
mede aan onze secretaris te danken. Afscheid nemen is natuurlijk nooit fijn, maar dit is toch ook een 
besluit wat te begrijpen valt en uiteraard te respecteren. Andries heeft aangegeven nu nog iemand te 
kunnen inwerken en wil ons nog bijstaan met allerlei hand-en-spandiensten voor zover nodig is. En 
natuurlijk laten wij hem niet zomaar los, de contacten zullen blijven.  
Wij laten u dit alvast weten, zodat ook u dit even kunt laten bezinken. Want we moeten hier natuurlijk 
wel wat mee, deze vacature vraagt invulling. Dusssss……………..  
 
Ook Hannie Spin heeft aangegeven haar bestuurswerkzaamheden te willen neerleggen. Wel blijft zij 
de ledenadministratie doen en bezoekt zij samen met Debbie Meina de nieuwe leden. Verderop leest 
u haar eigen afscheidswoorden. 
 
Wat hebben wij een leuke en gezellige openingsavond gehad. Men kreeg niet de kans om in te 
dutten. Wellicht heeft menigeen ’s nachts slecht geslapen, maar wat was ieder blij weer met z’n allen 
hiervan te kunnen genieten. Ik hoop dat u ook vrijdag 22 oktober zult komen, want genieten gaat u 
dan ook zeker doen! Een heel ander genre, maar dit wordt ook zeker een avond met een sterretje! 
Deze muziekgroep geeft ook ieder jaar een prachtig Voorjaarsconcert en heeft al vele optredens 
verzorgd! 
 
Tijdens onze bestuursvergadering op 16 september hebben wij bezoek gehad van een drietal 
bestuursleden van de OSiF. U hoort daarover meer in onze ledenvergadering op 12 november. 
 
De kopieermachine is nog niet zover om ons Nieuws te kopiëren, althans daartoe zijn wij nog niet in 
staat. Er gingen wel wat lichtjes branden na de aan/uitknop gevonden te hebben, maar daar bleef het 
ook bij. Onze secretaris heeft contact gehad met de firma die deze machine geleverd heeft, 30 jaar 
geleden. Men gaat nu voor ons op zoek naar een gepensioneerde werknemer die hier nog alle ins-en 
outs van weet. Mocht dat niet lukken, tja dan zullen we e.e.a. moeten heroverwegen.. Onze 
vrijwilligers die zo graag iets voor de OSW wilden doen en zich zo enthousiast hadden opgegeven 
staan dus ook nog even in de wacht wat dit betreft. 
 
Een erg mooi bericht is dat inmiddels is voorzien in de schoonmaak van onze biljartlocatie. De familie 
Oosterhof gaat hier op de vrijdagmorgen zorg voor dragen. Hoe mooi is dat!! 
 
PR&Marketing, er is weer een artikel in de dorpskrant van Oldeholtpade verschenen en is er een 
artikel aan Radio Centraal gestuurd. Regelmatig leest u ook over ons in de Stellingwerf. U ziet er 
wordt druk aan de weg getimmerd. Wij hadden dan wel geen Lindefestival om nieuwe leden te 
werven, maar door al deze publicaties en via uw positieve mond-op-mondreclame melden toch weer 
nieuwe leden zich aan.  

Sjoukje Held 
 

Uit het bestuur maar geen afscheid, 
 
Dit jaar heb ik besloten om uit het bestuur van onze vereniging te gaan. Ik heb het vertrek uit de 
ANBO en het opnieuw oprichten van onze onafhankelijke vereniging mogen meemaken. Het zijn 
mooie en vooral leerzame jaren voor mij geweest. De ledenadministratie blijf ik doen en zie dit dus 
niet als een afscheid maar blijf betrokken bij de vereniging.  
 
Ik bedank de andere bestuursleden voor het genoten vertrouwen in mij en wens mijn opvolger veel 
succes toe. 
 
Hannie Spin 
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Motto: Alles is anders 

 

Uitnodiging voor ons lustrumfeest 5 + 1 

Op 11 november 2020 bestond onze OSW 5 jaar. Alle reden tot feest maar ja: Covid-

19. En de rest is geschiedenis.  Lustrumfeest niet 5 maar:                                                               

Lustrumfeest 5 + 1: niet op 11 maar op vrijdag 12 november in “De Rank”.  

Besluit in overleg met onze penningmeester Co Bergsma: het hele programma gratis 

aanbieden aan onze leden (Jaarvergadering, koffietafel en avondprogramma). De 

Provinciale staten leveren een financiële bijdrage van 500 euro. Een lustrumbijdrage 

van de leden wordt zeer op prijs gesteld. Er staat voor dit doel een doneerkistje. Van 

Klaas Duursma is deze aanbeveling: “Wilt u wat geven, doneer het hier even.”  

Wat van u gevraagd wordt is: Aanmelding met opgave van uw keus uit het aanbod 

voor eind oktober bij Hannie Spin. Haar mobiele nummer:  
06-13033214 maar het mag ook via de mail natuurlijk: spin.hannie@ziggo.nl 
Toegang op volgorde van aanmelding.  Vol is vol! 

 

Helaas wel bij binnenkomst voldoen aan de Covid-regels: Tonen van 

vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag van niet langer dan 24 uur geleden. 

Bij aanvang Jaarvergadering staat namens ons onze lustrumvoorzitter, Pier Postma, 

bij de ontvangstdrank (aangeboden door De Rank), samen met iemand van De 

Rank. Pas nippen van de feestdronk als voorzitter Sjoukje Held van onze OSW 

daartoe het seintje geeft. 

Het avondprogramma kan worden bijgewoond door 200 gasten. Een groter aantal 

kan wel, doch dan wordt het er niet gezelliger op voor wat betreft de zaalindeling.  

A. Vanaf 16.15 -17.30 uur: feestelijk ledenvergadering 

B. Vanaf 17.45 -18.45 uur: Eenvoudige koffietafel 

C. Vanaf 19.00 – 21.30 uur: Een feestelijk avondaanbod met als hoofdschotel de 

Dorfplatz muzikanten 

U kunt kiezen uit het volgende aanbod: 

Alleen A.                                                                                                                      

Alleen B.                                                                                                                     

Alleen C.                                                                                                                                     

Of: A en B                                                                                                                                         

Of: B en C                                                                                                                       

Of: A en B en C 

 

 

mailto:spin.hannie@ziggo.nl
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Programma A 

Ontvangst met een feestelijk glaasje, aangeboden door De Rank. De leden van de 

Lustrumcommissie zullen de gasten aansporen niet eerder hieraan te nippen 

alvorens onze voorzitter Sjoukje Held, ons welkom heeft geheten. We proberen 

staande het glas te heffen op onze OSW! 

De agenda voor deze bijeenkomst wordt gepubliceerd in ons Nieuws van november. 

 

B. Aansluitend om 17.30 uur versterking van de inwendige mens. Maximaal aantal 

gasten: 130. 

 

C. Om 19.00 uur: Ontvangst leden voor het avondprogramma. De voorzitter van de 

activiteitencommissie heeft nu de leiding. Ook bij het avondprogramma is er weer de 

feestelijke ontvangst met een drankje. Pas wanneer Pier, onze voor- en roerganger 

van de festiviteitencommissie, het seintje geeft, wordt een lustrumdronk 

uitgebracht. 

Sluiting om 21.30 uur. 

Uitnodiging namens OSW-bestuur en festiviteitencommissie. 

 

 

***** 
 
 
KLASSIEKE MUZIEK 
 
Wij zouden dolgraag weer een cursus Klassieke muziek willen organiseren en ook muziekkenner 
Rudolf Nammensma is bereid om deze cursus weer voor ons te verzorgen. Tijdens een aantal 
middagen neemt hij ieder mee in beeld en geluid naar de klassieke muziek. Echter wij kunnen helaas 
niet meer terecht in het Linde College. 
 
Wie weet voor ons een ruimte, dit mag ook een vergaderruimte zijn, waar een flatscreen van 
minimaal 65 inch gebruikt kan worden? 
 
Weet u iets? Geef dit dan door aan Hannie Spin, tel. 06 13033214 of spin.hannie@ziggo.nl 
 
 

mailto:spin.hannie@ziggo.nl
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Reiscommissie 
 
 
 
 
 
De reiscommissie organiseert bij voldoende belangstelling een dagreis! 
 
 

Dagtocht naar URK op vrijdag 29 oktober 2021 

 
 
Vertrek: 9.00 uur   Parochiehuis, Lyclamaweg 8 
  9.15 uur   Parkeerplaats Action 
                    Via een toeristische route vertrekken we richting Urk 
  10.00 uur Aankomst bij rondvaartbedrijf De Zuiderzee op Urk 
                  Aan boord worden we ontvangen met 2x koffie/thee met   
                                        appelgebak 
  10.30 uur  Start rondvaart 
  12.30 uur  Koffietafel aan boord (verse broodjes en kroket) 
  14.45 uur Koffie/thee (2x) + cake aan boord 
  15.30 uur Afmeren in Urk. Vervolg rondrit met de bus incl. gids. De gids  

neemt ons mee naar de bezienswaardigheden op Urk en vertelt 
daar enthousiast over 

  16.30 uur Einde rondrit en richting Tollebeek 
  17.15 uur Aankomst restaurant De Goede Aanloop in Tollebeek.  
    Driegangen DUO-diner van stoofvlees&boerenkipschnitzels met  
    saus, incl. 1 consumptie  
  18.45 uur Vertrek richting Wolvega 
  19.30 uur Aankomst parkeerplaats Action 
  19.45 uur  Aankomst parkeerplaats Parochiehuis. 
 
 
Hopelijk kunnen we met z’n allen terugkijken op een geslaagde dagtocht! 
 
De kosten voor deze prachtige dagtocht zijn € 70,00 p.p. 
 
 
U kunt zich voor deze dagtocht inschrijven op vrijdag 1 oktober van 13.15 uur-14.15 uur bij  
cafetaria ’t West (Klijnstra). 
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Papieren coronapaspoort 
Hebt u geen smartphone of computer en wilt u graag een papieren versie van het coronapaspoort? 
Dan kunt u dit aanvragen via de Covid-19 crisislijn tel. 088-1351. U hebt hiervoor uw 
Burgerservicenummer (BSN) en uw postcode nodig. Er wordt dan voor u een coronapaspoort of 
coronatoegangsbewijs gemaakt. U ontvangt het bewijs per post, duur ongeveer twee weken. 
 

***** 
 

Einde verplichte rijbewijskeuring? 
Er komt misschien een eind aan de verplichte medische keuring voor automobilisten van  
75 jaar en ouder die hun rijbewijs willen verlengen. Het blijkt dat bij slechts 0.5% van de 
mensen die gekeurd worden, het rijbewijs wordt ingetrokken. Het ministerie wat over 
verkeersveiligheid gaat wil onderzoeken welke alternatieven er zijn.   

 
***** 

 

 
Eerbetoon aan twee leden van de OSW 

 

Op woensdag 8 september jl. zijn er twee oorkondes uitgereikt bij De Jeugd van Toen. Er werd 
binnen de cabaretgroep afscheid genomen van Diny Post en Pia Schaaphok.  
Pia, al vanaf 1997 bij de oprichting actief, heeft prachtige rollen gespeeld en Diny die ruim achttien 
jaar de regie heeft gevoerd, programma’s bedacht, zelf ook meespeelde en de kleding ontwierp. 
Beiden ontvingen uit handen van de voorzitter een oorkonde als grote blijk van waardering voor de 
vele, vele jaren die zij zich hebben ingezet voor de Jeugd van Toen. Dik verdiende oorkondes dus! 
 
Tevens is er deze avond ook afscheid genomen van Elly Hof, zij deed één programma actief mee.  
 
 

 
Foto Lenus van der Broek 
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 Jeu de Boules Nieuws 

Op de laatste donderdagavond Jeu de Boules-training van dit jaar was er door Douwe 

Bultsma een prachtig parcours uitgezet. Hier konden de deelnemers hun best doen om 

te tonen hoe goed ze de boules en but kunnen plaatsen. De behaalde punten werden 

geteld en bij de prijsuitreiking bleek Harm met 65 punten de winnaar en werden Linzen 

en Margriet tweede met beide 50 punten. 

In de loop van de jaren waren de banken en tafel welke in het verleden door Dirk de 

Vries aan de OSW zijn geschonken aan onderhoud toe. En zoals elke keer was ook dit 

keer de zelfwerkzaamheid van de leden groot. Zo werden er nieuwe planken 

aangebracht en het geheel van een nieuw verfje voorzien. Door de nieuwe grijze verf 

kunnen de banken weer jaren mee. Alle leden welke hebben meegewerkt aan dit 

project, hartelijk dank.     

Ook al is de donderdagavond voor dit jaar gestopt gaat de dinsdagmiddag Jeu de 

Boules gewoon door. Belangstellenden kunnen zonder aanmelding meedoen op onze 

eigen baan aan de Kruistraat bij het SIOS-terrein.            

Aanvang 13.30 uur   Inlichtingen 06 16592554   

               

    

***** 

 

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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FIETSEN IS GEZOND, FIETSEN IS GEZOND, FIETSEN IS GEZOND 
 

Op 14 september stonden er op het parkeerterrein van FC Wolvega 20 personen klaar 
om hun fiets te bestijgen. Mooie groep om mee te fietsen. 
Het was uitgelezen weer, weinig wind en strakke blauwe lucht. 
Dus heel veel zon, wat wil je nu nog meer, genieten. 
Via Ter Idzard, Nijeholtwolde, Mildam en Oranjewoud kwamen we bij Sportstad 
Heerenveen terecht. Waar we heerlijk op het terras gezeten hebben en genoten van 
een lekker kopje koffie met een appelpunt of iets anders en even uitblazen (zere kont). 
Nadien terugtocht geblazen via De Gele Bosch (Mildamster polder) waar de 
ijsliefhebbers aan hun trekken kwamen( Suutbekken). 
Daarna rap naar huis aardappels schillen. 
Iedereen heeft genoten geloof ik.    
Op dinsdag 12 oktober is er weer een Fietstocht gepland en aangezien er in de groep is 
gezegd dat minstens tot aan de kerst zulk weer wordt verwacht (door haar of de 
weerkundigen dat werd er niet bij verteld), zou ik zeggen: KOM OOK, KOM OOK. 
We vertrekken om 13.30 uur. 
Zoals gezegd het wordt weer mooi (weer). 
                                      

Jullie Fietsvrienden ( Eppie, Dries en Pier) 
 

 

***** 
 
Rabo Clubsupport 
 
Ook dit jaar ondersteunt Rabo verenigingen en stichtingen met een financiële bijdrage. Inmiddels 
staat de OSW weer ingeschreven. Rabobankleden bepalen via stemming welke clubs een bijdrage 
ontvangen. Van 4 tot 25 oktober kan er weer gestemd worden op uw favoriete verenigingen. U mag 
totaal drie stemmen uitbrengen. Nu weet ik niet of u drie verenigingen moet kiezen of dat u ook alle 
drie stemmen op 1 vereniging mag uitbrengen.  
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. Laten we er met z’n allen voor gaan! Lukt het niet en wilt u graag hulp? Bel onze 
penningmeester Co, tel. 613519.  
 
Van 1 t/m 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle clubs welke financiële ondersteuning 
ze krijgen.  

 
 
 
 



9 

 

  

Samen Eten 
Hoe is het eigenlijk met onze ‘samen eters’? Eten die nog af en toe samen of zijn zij door de corona 

afgehaakt? 

Eerder hadden wij dit al opgestart, althans mensen met elkaar in verbinding proberen te brengen. Nu 

de herfst en winter weer aanstaande zijn, is het wellicht weer iets om dit idee naar voren te halen. 

Houdt u ook van koken maar vindt er voor uw eentje niets aan om daar wat extra werk van te maken? 

Wellicht dat er dan leden zijn die bijvoorbeeld eens per maand om de beurt voor elkaar willen koken. 

Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, de gezelligheid van het samenzijn staat voorop. Wij 

organiseren dit niet, maar kunnen wel leden bij elkaar brengen die dit wat lijkt. U kunt u opgeven bij 

Sjoukje Held, tel. 0630767454 of via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl.  

***** 
 
 

 
Kooklessen?  
 
Een aantal heren heeft gevraagd of er ook weer kooklessen worden 
gegeven. Wij willen de vraag dan ook hier uitzetten: is er weer belangstelling voor het volgen van 
kooklessen? De inhoud van de kooklessen wordt in onderling overleg vastgesteld. Eerder was het zo 
dat er vier kookavonden werden gepland waar ieder bij de laatste avond een gast mocht uitnodigen.  
Echter voordat het zover is en er verdere actie wordt ondernomen, wordt eerst gepeild of er 
voldoende belangstelling is voor deze lessen. U kunt zich opgeven bij Sjoukje Held, tel. 0630767454. 
 
 

***** 
 

Yoga 
 
Al eerder waren er yogalessen te volgen bij de OSW. Opnieuw is er vraag naar deze lessen. Wilt u 
ook graag meedoen? U kunt zich daarvoor opgeven bij Roelie Seinstra, tel. 612387 of via e-mail 
h.seinstra1@ziggo.nl. 

 
***** 

 
Rubriek te geef, te koop, te ruil, gevraagd………………… 
 

➢ Te koop een rode (harde) trolleykoffer, afmeting buitenkant 40x60 cm. 1x gebruikt. 
Vraagprijs is € 15,00. 
 

➢ Te koop een fietsendrager geschikt voor 2 gewone fietsen.  
 
Bij belangstelling kunt u contact opnemen met mevr. Schiere, tel. 614781. Zij heeft tevens boeken te 
ruilen. Dit zijn detectives, romans e.d.. 

 
➢ Het winterseizoen begint en ook de legpuzzels worden weer tevoorschijn gehaald. Hebt u 

geen goed bord om de puzzel op te maken? Ik heb nog een aantal tempex borden van  
61x 125 cm. Prijs €1,- per stuk.  Af te halen bij Bertha de Weerd,  De Takomst 5, tel 614540. 

 

➢ Te koop: ongeveer 50 m2 laminaat, prijs € 50,00. Te bekijken en af te halen bij: 
Bertha de Weerd, De Takomst 5,  tel: 714540. 

 
➢ Gevraagd een campingbedje. Hebt u er nog eentje staan, laat het dan aan  

Ineke Bergsma weten, tel. 613519. 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
mailto:h.seinstra1@ziggo.nl
tel:714540
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GOED NIEUWS VAN ZWEMBAD DE STEENSE 
 
Vanaf 25 september kunnen we weer zonder maatregelen naar het zwembad: 
 
- U hoeft geen 1,5 meter afstand meer te houden 

- De looproute via het horeca gedeelte komt te vervallen 

- Als u een bezoek brengt aan het zwembad loopt u via de kleedkamer(s) naar de zwemzaal  

- U kunt zich ook weer voor en na het zwemmen omkleden in de kleedruimtes 

- U hoeft zich niet meer op te geven. 

 
***** 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Jaaroverzicht 2021 

 
 
 
 

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 
 

 
 

 



11 

 

  

De date  
  

"Als je nog een man wilt ga dan toch eens via internet zoeken voor een date" zei mijn 

zoon voor de honderdste keer toen ik weer eens zat te jammeren dat het "alleen" leven 

ook niet alles is.  

Ik ging voor de bijl en hij schreef mij in op zo'n datesite.  

  

Na een paar dagen werd er door drie mannen op gereageerd. Twee van de mannen delete 

ik ogenblikkelijk, maar de derde sprak me wel aan al stond er geen foto bij zijn profiel.  

Na een aantal mails met veel her en erkenning besloten we elkaar te ontmoeten.  

"Nooit thuis afspreken" had mijn zoon me op het hart gedrukt.  

We spraken dus af bij de Driewegsluis.   

Zittend op het terras zag ik mijn date in zijn groene Mercedes al aankomen.  

Alles klopte zoals hij het gemaild had.  

Zijn groene Mercedes die hij vakkundig tussen de auto's parkeerde, zijn grijze kop en 

de bril die paste bij zijn uiterlijk.  

Zijn soepele nonchalante wijze van bewegen raakte me.  

Bij het terras aangekomen keek hij rond.  

Ik zag zijn ogen oplichten toen hij me herkende.   

Ik dacht "Bingo" dit is hem!    

Met zo'n man wil ik wel wat beginnen.  

 

We gaven elkaar een hand, hij bestelde koffie en toen hij na een halfuur nog aan het 

woord was en het me niet lukte er een woord tussen te krijgen ben ik maar gegaan.  

 

  

Loeklouise Looman 
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FysioSport 

Er is op dit moment nog 1 plekje vrij in de groep op de dinsdagmorgen 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. 
 

***** 
Oproep 

We zijn nog op zoek naar een schilderdocent voor Schilderclub 2.  Weet u toevallig iemand 

die dit zou kunnen, laat het dan weten aan Debbie Meina, tel. 617530 of 

d.meina@kpnplanet.nl.  

***** 

BINGO 

De Bingo in Lyclama wordt vooreerst niet opgestart wegens te weinig aanmeldingen. Mocht het 

anders worden laten we het weten.   

***** 

 

KOPIJ gevraagd voor het Nieuws van november  

Stuur de kopij uiterlijk woensdag 20 oktober a.s. naar sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de 

brievenbus van Hesselinghstraat 12, 8474 CV  te Oldeholtpade. U heeft dan de stukken voor de 

ledenvergadering tijdig in uw bezit.  

 

***** 
 

 

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 
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