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November 2021 

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

 
 

Van het bestuur…       

 
 
Benieuwd of er zich al iemand heeft gemeld voor de secretariaatsfunctie? Nee, helaas nog geen witte 
rook. Hoe moet dat nou? Is het de angst van ‘kan ik dit wel’ of ‘hoeveel werk is dit allemaal wel niet’? 
U komt er heus niet alleen voor te staan, we doen dit echt samen. Het is samen met de voorzitter het 
opstellen van de agenda voor de diverse vergaderingen, het noteren van actiepunten tijdens deze 
vergaderingen, het uitwerken en naar de bestuursleden versturen, dit alles digitaal. De berichten die 
via mail ontvangen worden in samenspraak beantwoorden. Een briefje opstellen of wat ook maar, ik 
kan u overal bij helpen. En onze secretaris Andries is er altijd als steun in de rug en gaat u zeker op 
z’n eigen kenmerkende wijze wegwijs maken. De bestuursleden hebben ook allemaal een aantal 
activiteiten onder zich, de secretaris heeft de leesgroepen en de filosofie. Wij als bestuur doen het 
samen en ieder heeft zo z’n eigen inbreng. Het is maar net wat u er zelf van wilt maken. Denkt u nu 
niet dat wij dagelijks met de OSW bezig zijn, nee echt niet! Natuurlijk komen er wel eens ideeën en 
mooie volzinnen opploppen en dat ook nog meestal in de nachtelijke uren. Echter alles haalt de 
bestuursvergadering lang niet, want voortschrijdend inzicht hè…. Trouwens van die nachtelijke uren 
daar hebben meer bestuursleden last van, en ook u zal dat zeker niet onbekend in de oren klinken, 
daar hebben namelijk veel mensen last van. Zou onze op te zetten cursus Yoga hierin iets kunnen 
betekenen? 
 
Op de agenda van de ledenvergadering staat: Afscheid secretaris Andries Elgersma. En ja, dan wordt 
het pas echt zichtbaar en voor ons als bestuur voelbaar. En natuurlijk de activiteiten lopen gewoon 
door, daarvoor is er een Ledenraad. U zult er wat dat betreft weinig van merken, daar zorgen we ook 
met z’n allen wel voor. Maar toch, we kunnen niet zonder secretaris om het DB compleet te maken. 
Neem gerust contact met Andries op, dan krijgt u alle informatie, tel.613252.  
 
Yes, voor de tweede keer het 1000-ledental bereikt!! Hoe prachtig is dat. We waren tot 976 leden 
gezakt, wat vaak z’n redenen had, maar we zijn weer de grens gepasseerd. Net als vorige jaren 
hoeven nieuwe leden geen lidmaatschapsgeld te betalen dit is in het nieuwe jaar pas aan de orde. 
Zegt het voort!  
Het zou zomaar kunnen zijn dat nieuwe leden die soms elders uit het land naar hier zijn verhuisd, 
nieuwe dingen inbrengen. Hoe mooi kan dat zijn, we kunnen altijd van elkaar leren!  
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Coronapaspoort: is het toch gebeurd dat ik een telefoonnummer verkeerd heb overgenomen voor het 
opvragen van de QR-code. Het juiste telefoonnummer moet zijn: 0800-1351. Excuses voor de 
overlast!! 
 
Dus vrijdagmiddag 12 november de Ledenvergadering en Lustrumviering 5+1. Het is al met al een 
heel programma, maar wel bijzonder leuk. We gaan er zeker met z’n allen wat van maken. Ik hoop 
dan ook dat u in grote getale komt, dat zou mooi zijn. Want u als leden bent het hoogste orgaan 
binnen onze vereniging en ook wij als bestuur hebben uw goedkeuring en steun nodig. Daarvoor 
doen we dit alles tenslotte en gelukkig ook nog met veel plezier. Want daar draait dit alles uiteindelijk 
om! 
 
Sjoukje Held 

***** 
 
 

 
Busreis Urk 
 

Op vrijdag 29 oktober a.s. gaan 2 bussen vol leden naar Urk. U gaat dan ook met de boot en naar 
een restaurant. U weet dat de OSW als beleid heeft dat ieder gevaccineerd is of een negatieve test 
kan laten zien bij een activiteit. Denkt u eraan om de QR-code mee te nemen? En als u zich nog wil 
laten testen doe dat dan op donderdagmiddag bij Van der Valk op het parkeerterrein. Dan kunt u allen 
met een gerust hart mee op reis. En vergeet ook het mondkapje niet! Bij het instappen van de bus 
dient u deze op te hebben en als u allemaal zit mag deze af. Wilt u nog informatie, bel dan met Henny 
van Ens, tel. 06 51225291. 

 
***** 

Yoga 
Inmiddels is er een yogalerares bereid gevonden om voor de OSW yogalessen te verzorgen. De 
locatie is ook al bekend, namelijk het Parochiehuis op de maandagmiddag van 13.30-14.30 uur. De 
start van de lessen is in januari 2022.  
Echter, er zijn totaal nu zeven mensen die zich hebben opgegeven. We wachten nog op een aantal 
aanmeldingen. Wilt u meedoen? Bel dan met Roelie Seinstra, tel. 0561 612387. 
 

***** 
Schilderclub 2 
Om gezondheidsredenen moet Henk Fledderus helaas stoppen met het geven van schilderles. De 

laatste les van Henk is op dinsdagmiddag 9 november. 

 

Schilderdocent Marijke Booij uit Blesdijke, lid van de OSW, heeft zich gemeld voor het geven van les. 

Marijke heeft de Kunstacademie gevolgd en vele jaren lesgegeven. U kunt op internet al wat van haar 

te weten komen. In de laatste bestuursvergadering heeft Marijke kennisgemaakt met het bestuur.  

Het is de bedoeling dat op dinsdagmiddag 23 november Marijke en de cursisten om 13.00 uur bij 

elkaar komen, locatie Parochiehuis, om de verwachtingen naar elkaar uit te spreken zodat voor ieder 

duidelijk is wat men kan verwachten.  

Let op: Iedereen dient zich opnieuw op te geven, dus wilt u ook de lessen van Marijke volgen, geef u 

dan op bij Debbie Meina, tel. 617530 of d.meina@kpnplanet.nl. U wordt dan verwacht op 23 

november in het Parochiehuis. Marijke heeft de voorkeur uitgesproken voor ongeveer 10 cursisten 

zodat zij ieder voldoende aandacht kan geven.  

 

**** 
Leesgroep 4  
De leesgroep uit Oldeholtpade is onlangs een nieuw lid rijker geworden. Deze leesgroep bestaat nu 
uit 7 leden. Men leest nu het boek ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen en op 15 november wordt dit 
boek besproken.  

 

mailto:d.meina@kpnplanet.nl
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Jaaroverzicht 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
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     Zalencentrum Klijnstra, aanvang 14.00 uur                                                           
     Kaartverkoop: 2 en 3 december      
                                                                                                                                                                                                             
Woensdag    Kerst a la OSW              
22 december    Zalencentrum de Rank      
     Kaartverkoop: 14 en 15 december 
 
Woensdagmiddag 
12 januari    Minze en Griet 
     Zalencentrum Klijnstra, aanvang 14.00 uur 
 
Vrijdagavond  
11 februari    Marjolein Meijers, actrice, muzikante, theatermaker 

De Rank, aanvang 20.00 uur  
 
Vrijdag 
11 maart     De Jeugd van Toen 
     Zalencentrum Klijnstra 
     Voorstelling om 14.00 uur en 20.00 uur.  
 

***** 

Jeugd van Toen 

De leden van onze cabaretgroep repeteren geregeld en hebben een try-out in LyclamaStins gehad. 

Zij hebben onlangs opgetreden in Woonzorgcentrum Mariënbosch. En er staan optredens in de 

agenda niet alleen voor dit jaar maar ook al voor volgend jaar! In maart komt de groep bij ons 

optreden en nog wel met twee voorstellingen. We kijken er naar uit! 
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FysioSport 
Helaas hebben twee leden moeten afhaken en nu is er een plekje vrij in de dinsdagmorgengroep van 
10.00-11.00 uur en een plekje op de vrijdagmorgen van 9.00-10.00 uur.  
Wie oh wie wil nog meedoen? Bel of mail naar Sjoukje Held, tel. 06 30767454 of  
Sjoukjeheld@osw-wolvega.nl. 

 
***** 

 
Een telefoontje van lid Jennie Elzinga: ‘mag ik een stukje in het Nieuws plaatsen over onze deelname 
aan de stichting Wensambulance’? Natuurlijk mag dat en dus via de brievenbus onderstaand 
schrijven ontvangen: 
 
‘ Knutselhusien Goudvinkstraat 16, 8471 EE Wolvega, tel. 0561 617743 / 06 12461384 
 
Het Knutselhusien steunt de stichting Wensambulance. Van elke eigen gemaakte kaart vanaf € 1,50 
doneren we € 0,25 naar het goede doel. Dit doe ik samen met Alie Smid en Alie Jonkers. 
Behalve in het eigen winkeltje staan bij de volgende personen kaarten + spaarpot. Ook giften zijn 
natuurlijk van harte welkom. Er staan kaarten bij Sickengaoord – Berkenstede – Wilgenstede – 
Apotheek West – bloemist Luchtmeijer- kapper Herman Fledderus – zalencentrum Klijnstra – 
Autocleaning Wolvega.Ook kunt u kaarten op bestelling doorgeven op tel. 0561 617743. 
 
Laten we met elkaar het een groot succes laten worden zodat we veel terminale zieken nog een 
onvergetelijke dag kunnen geven. 
 
Doet u mee? Alvast bedankt!’ 
Jenny Elzinga 
 
 

***** 

 
 

Fietsen is gezond, fietsen is gezellig, fietsen is gezond, 
 
Op dinsdag 12-10-2021 was het weer zover, we mochten weer los. Op het parkeerterrein bij FC 
Wolvega stonden 17 mensen aan de start. 
Redelijk weer, beetje wind soms mee dan weer tegen  
maar gelukkig niet zoveel regen,  
maar op onze leeftijd kun je daar wel tegen. 
 
Route was uitgezet  door Jan Albers waarvoor onze dank.  
Pier was afwezig en Eppie was er niet want die was jarig ze trakteerde( heel attent) wel op kaas, wat 
gewaardeerd werd en lekker was. Nog van harte! 
Via Driewegsluis, Oldemarkt, naar het Binnenhof (Paasloo). 
Daar was geregeld dat we gezellig even met elkaar konden koffiedrinken. 
Wat een service. Normaal zijn ze gesloten op dinsdag. 
Zo zie je maar weer met OSW maak je deuren open. 
Kortom een leuke middag en volgende keer zijn we er allen weer en u natuurlijk ook. 
BLIJVEN TRAPPEN. 

Tot dinsdagmiddag 9 november!  
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Kinderpostzegels 

 
Toen ik ergens deze week mijn kennissen uitzwaaide, stonden er drie meisjes van een 

jaar of twaalf verlegen te draaien en te drentelen, zoals jonge meisjes dat zo goed 
kunnen. Ik riep mijn kennissen nog iets na. Eén van de drie trok de stoute schoenen aan 
en vroeg “meneer, wilt u kinderpostzegels van ons kopen?” 

Meteen moest ik denken aan de tijd dat ik als heel verlegen zesdeklassertje eindelijk de 
euvele moed had gevonden om iemand aan te spreken en vervolgens het euforische 

gevoel  dat ik even later een setje postzegels had verkocht.  
“Wat moet ik nou met postzegels? Ik stuur geen brieven of kaarten meer. Ik ben een 
moderne oudere man die alles elektronisch doet. Wanneer is de laatste keer dat jullie 

aan een postzegel hebben gelikt en die op een brief geplakt?” 
“Nou, nooit meneer, maar we hebben ook andere dingen.” 

Het regende inmiddels pijpenstelen. Dus nodigde ik de dametjes uit om binnen te komen 
en mij te laten zien wat ze nog meer in de aanbieding hadden. Eenmaal in de huiskamer 
scande ik de verschillende artikelen die ze verkochten en zag met een schuin oog dat ze 

mijn inrichting in zich opnamen. 
“U houdt zeker wel van kunst, meneer?” Waarschijnlijk vanwege het aantal schilderijen 

dat de kwaliteit van mijn behang camoufleert. 
“Jazeker, deze zijn geschilderd door mijn vriendin. Die drie heb ik al heel lang geleden 

gekocht in een galerie en de rest komt voor 1,95 van de kringloop.” 
Ondertussen vul ik het formulier van mijn aankopen in. Voor twintig euro maak ik de 
meisjes blij en mezelf ook, want ik herinnerde me weer die euforie van vroeger, waarvan 

ik merk dat deze meisjes dat ook voelen. Ze bedanken me hartelijk en tot mijn grote 
verbazing zeggen ze alle drie dat ze mijn huis heel gezellig vinden. Ze moeten de liefde 

hebben gevoeld waarmee ik in de loop der jaren zorgvuldig heb gekozen voor de sfeer 
waarin ik wil wonen en leven. 
Door dit bezoek ben ik vervuld van hoop en dankbaarheid. Dag lieve toekomst! 

 
Hans van Dooren 
 

***** 

 

Wist u dat…………… 
- er al 4 kookenthousiasten zich hebben aangemeld? Dat er nog meer bij kunnen?  

- er 65 biljarters zijn en dat er nog ruimte is voor enkele nieuwe leden?  

- de Kunstgroep uit 11 leden bestaat en zij op vrijdag 29 oktober uit de startblokken gaat? Wilt u 

zich ook opgeven voor deze groep laat het dan weten aan Trijntje Kohler, tel. 06 29547761 of 

trijntje.kohler@gmail.com.  

- het Ouderenfonds ons weer heeft benaderd voor het coördineren van het kerstdiner voor 

eenzame ouderen?  

- als u vragen heeft over uw computer/laptop/IPad/telefoon u naar het inloopspreekuur in de 

bibliotheek van Wolvega kunt gaan en daar uw vragen iedere eerste donderdagmiddag van de 

maand van 14.00-15.30 uur worden beantwoord?  

- dat het inloopspreekuur in de bibliotheek van Noordwolde op elke eerste woensdagochtend 

van de maand is? 

- u ook een computercursus kunt volgen in de bibliotheek?  

 

 

 

mailto:trijntje.kohler@gmail.com
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Prijzen OSW Jeu de Boules competitie 2021 verdeeld 

Met een bijeenkomst in de SIOS-kantine werd op 12 oktober jl. de competitie afgesloten. Deze middag werden 

de prijzen uitgereikt door OSW-voorzitter Sjoukje Held en werden er een paar rondjes bingo gespeeld. 

Hiermee kwam het einde aan een seizoen waar de corona voorzorgsmaatregelen de nodige aandacht kregen. 

In april werd begonnen met een minimale onderlinge afstand van de bekende anderhalve meter en waren 3 

banen afgezet met linten. Helaas was de kantine hierdoor tijdelijk niet open. Nadat deze beschikbaar in juni 

kwam werd het mogelijk om de administratie binnen te doen en kon de competitie worden opgestart. Om 

voor de einduitslag in aanmerking te komen moesten er minimaal 18 wedstrijden van de mogelijke 30 worden 

gespeeld. In totaal hebben 14 dames en 17 heren meegespeeld in de dinsdagmiddag competitie. In zijn 

slotwoord melde Harm Oosterkamp dat de verstandhouding met SIOS en het Terra college uitstekend is en 

bedankte ze voor hun hulp. Ook bedankte hij de spelers voor hun spontane hulp bij werkzaamheden op en bij 

de Jeu de Boules banen.  De prijzen werden door Sjoukje Held uitgereikt. In haar begeleidende woorden gaf zij 

aan blij te zijn met de uitstekende sfeer en betrokkenheid van deze groep en was dan ook niet verrast door het 

oplopende ledental.                                                                                                                                               

De aanmoedigingsprijs was voor Sjoerd Brattinga.                                                                                                           

De derde prijs Harm Oosterkamp, tweede Douwe Bultsma eerste en kampioen 2021 is geworden Hans Post.  

Vanaf nu is het nog steeds mogelijk om op dinsdagmiddag Jeu de Boules te spelen op de OSW-banen aan de 

Kruistraat achter de SIOS-accommodatie. De kantine is dan niet geopend wel er een toilet beschikbaar. 

Nieuwe leden ook (niet OSW leden) zijn dan welkom Inlichtingen 06 16592554.  
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Rabo Clubsupport 
 
U hebt inmiddels vast al gestemd. Mocht het niet gelukt zijn met de code, neem dan contact op met 
penningmeester Co, tel. 613519, hij heeft intussen al een aantal mensen kunnen helpen. U kunt nog 
stemmen t/m 25 oktober.  
 
We krijgen op 12 november te horen wat voor bedrag er voor de OSW is bestemd.  

Droomde ik toch zomaar van een kleurenprinter die ook nog kan nieten…..        

 
***** 

 
Samen Eten 
De vraag hoe het met onze ‘samen eters’ ging werd al direct na bezorging van het Nieuws 

beantwoord middels een appje: 

‘Goedenavond Sjoukje, ik wil je even laten weten dat wij ons eetclubje weer hebben opgestart. We 

zijn al 4x bij elkaar geweest. En het is altijd gezellig. Warme groet van Joke, Riemie, Diny en Henny’. 

Hier doen we het voor en dat dit zoveel gezelligheid geeft, zo fijn! En ik kan u laten weten dat er 

inmiddels aan Tafel 2 ook een stoel gereserveerd is. Ik hoop oprecht dat ook de andere stoelen bezet 

gaan worden, in ieder geval minimaal nog 2. Wie oh wie wil ook meedoen? Bel Sjoukje Held,           

tel. 06 30767454. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, de gezelligheid van het samenzijn 

staat voorop! 

***** 
 
 
Rubriek te geef, te koop, te ruil, gevraagd………………… 
 
Wie heeft er belang bij een kraspas van VEWO: 6 officieel goedgekeurde pasfoto’s voor slechts         
€ 5,00, geldig t/m 31 december. Af te halen bij Sjoukje Held, Hesselinghstraat 12 Oldeholtpade. 
 
 

***** 

 

Vervoer naar dokter-, specialist- en/of ziekenhuisbezoek 
Het loopt goed wat het vervoer betreft. Echter onze vrijwilligers hebben zo ook hun eigen 
beslommeringen en daarom zoeken we nog iemand die als achtervang kan dienen. Is het wat voor u? 
Neem gerust contact op met deze heren, zij zullen u graag informeren over het e.e.a.:  
Dhr. J. Beuling, tel. 06 12267173 of dhr. B. Limburg, tel. 06 53816931.  
Mocht dit wat voor u zijn dan hoort de voorzitter ook graag van u. Dit i.v.m. de vrijwilligersverzekering 
etc.. 
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Ochtendmeditatie  

  

Iedere ochtend maak ik, achter de rollator, een ommetje langs de voortuintjes in mijn 

buurt en daar zitten wat uitschieters bij.   

In een van de tuintjes mogen de afgevallen herfstbladeren, als een schitterend tapijt, 

tussen de planten blijven liggen.  

De tuin waarvan de aarde met plastic en zwarte gravel is bedekt, waarin een paar door 

de zon gebleekte kruiken van de Action prijken, loop ik zo snel mogelijk voorbij.  

Als ik vervolgens bij de tuintjes vol kleurige herfstbloemen kom, ga ik juist heel 

langzaam lopen.  

  

Bij de tuin met het Boeddhabeeld ga ik vaak zitten, in de hoop dat de sereniteit van het 

beeld me zou kunnen helpen wat rust in de tent te krijgen.   

  

Gisteren toen ik voor de Boeddha zat zag ik ineens, schuin achter de Boeddha, het beeld 

van een kind dat mijn ziel raakte.  

Het lijkt zo verschillend, de Boeddha die mij uitnodigt tot innerlijke rust en het kind dat 

mij uitnodigt tot spelen, dansen, springen.  

Maar ik weet, het is hetzelfde, in allebei omarm ik het leven.  

  

Zittend op mijn rollator keek ik steeds van de boeddha naar het kind en weer terug.  

Het deed mijn hart overstromen.  

Toen het genoeg voor me werd stond ik op en liep, vervuld door deze meditatie, langs de 

voortuinen heel langzaam naar huis.  

 

  

 

           Loeklouise Looman  
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Expositie Fotoclub Reflex Wolvega is te zien in de Kijkzaal tot 30 oktober 2021. Ons lid Jitske 

Oosterloo heeft bijgaande foto’s gemaakt, thema Techniek.  

 

***** 

KOPIJ gevraagd voor het Nieuws van december 

Stuur de kopij uiterlijk vrijdag 19 november 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/

