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December 2021 

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

 

De Festiviteitencommissie nodigt u uit voor: 
                        

 

Bingo op 8 december 2021 
 
Met de mogelijkheden van nu hebben we gemeend de Bingo door te laten gaan.                                                                                                 
 
Er zijn 8 speelrondes met elke ronde 3 prijzen. 
 
Prijzen zijn waardebonnen van de plaatselijke winkeliers, mocht een dubbele bingo voorkomen dan 
hebben we ook nog troostprijzen. 
 
Aanvang:  14.00 uur 
Entree: € 15,-- dit is inclusief 2 consumpties, bingokaarten en ook een hartige snack in de pauze. 
U doet toch ook mee? 
 

                                DIT WORDT WEER EEN LEUKE MIDDAG 
 
 
In zalencentrum Klijnstra, Hoofdstraat West 6, Wolvega 
Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van uw ledenkaart:  
donderdag 2 december van 13.00 tot 14.00 uur 
U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:        
Vrijdag 3 december van 10.00 tot 12.00 u 
Bij: Antje Raggers telefoon 614992        
Bij: Klaas Duursma telefoon 441772 
 
Denk er aan: VOL IS VOL               
Gereserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal.     
Gereserveerde kaarten moeten door u worden afgerekend, ook als u niet komt.  
Bij betreden van de zaal worden de geldende Corona maatregelen nageleefd. 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…       
 
Tjé, wat hebben we een mooie ledenvergadering en lustrumviering 5 + 1 achter de 
rug. Het bestuur en de lustrumcommissie kunnen daar met tevredenheid op terugkijken. Jammer was 
het dat bestuurslid Gerrit van Drogen hier niet bij aanwezig kon zijn. Vanwege zijn broze gezondheid 
in combinatie met de verhoogde kans op coronabesmetting was hij er niet bij. Een ledenvergadering 
waar afscheid werd genomen van twee bestuursleden t.w. Hannie Spin en Andries Elgersma en waar 
Eppie Groenhof welkom werd geheten. U leest verderop een verslag van de voorzitter van de 
festiviteiten- en lustrumcommissie. En ook Andries heeft een dankwoord geschreven in dit Nieuws.  
 
Met het bedrijfsbezoek wil het nog niet echt lukken, ik heb gemaild en gebeld, maar helaas geen 
reactie mogen ontvangen. Wellicht kan de belofte die eerder gedaan is niet gestand worden gedaan, 
maar laat dat dan weten. Echter de aanhouder wint, toch? Wordt vervolgd. 
 
De kopieermachine die een stencilmachine blijkt te zijn, aldus de monteur. Een monteur die vol 
enthousiasme vertelde over deze machine en Eppie, Co en ondergetekende de knoppen heeft 
uitgelegd. Als het goed gaat is deze keer het Nieuws daarop afgedrukt dus. De volgende keer gaan 
we onze vrijwilligers inschakelen die zich hiervoor hebben opgegeven. Echter deze eerste keer was 
voor dit drietal al spannend genoeg om de machine aan de praat te krijgen, instructies van vier weken 
geleden al die tijd te onthouden…. 
 
Kerstdiner, er is een bericht van het Ouderenfonds ontvangen: Van der Valk heeft besloten dit jaar 
geen kerstdiner te organiseren. Volgend jaar mag het Ouderenfonds hen wel weer benaderen. 
Jammer, maar het is niet anders! Gelukkig hebben we ons eigen ‘Kerst a la OSW’ nog. Natuurlijk 
onder voorbehoud van.. 
 
Dan is er bij het opruimen van de zaal in De Rank na het optreden van muziekgroep Oostergoo op 
vrijdagavond 22 oktober, een ring gevonden met inscriptie. Bent u deze ring kwijt, neem dan contact 
op met De Rank, tel. 06 53338645. U dient wel aan te geven om welke inscriptie het gaat. 
 
Een nieuwe chauffeur heeft zich gemeld voor het vervoer naar het ziekenhuis etc. en wel               
dhr. Van Manen. Welkom bij de club Vrijwilligers! 
 
RaboClubsupport, de actie is voor ons erg succesvol geweest. Wij gaan een bedrag van € 961,03 
ontvangen! Bedankt Rabobank en voor uw stem op onze vereniging! 
 
Natuurlijk hebben wij dat liever niet, maar als u het lidmaatschap van de OSW wilt beëindigen, doet u 
dit dan voor 1 december. Anders moet onze penningmeester als de contributieafdracht heeft 
plaatsgevonden, veel actie ondernemen om e.e.a. weer recht te zetten.  

Sjoukje Held 

***** 
 

VOOR EEN POOS 
 
Een vriendin van ons schreef in een brief: ”Meestal zijn alle dingen hier in dit leven voor een poos. 
Dat is soms afzien, maar soms voel ik het ook als een troost.” 
En zo ervaren wij ook het einde van het secretariaat voor de OSW. Veel werk ja, maar ook veel 
voldoening. Een grandioos afscheid is mij ten deel gevallen. Te mogen samenwerken met zo’n 
bestuur voelt als een groot voorrecht. Dank voor alle vriendschap die we steeds weer van jullie, 
bestuursleden, mochten ervaren. Een bestuur om heel trots op te zijn!! 
De ex-secretaris schuift nu weer gezellig bij aan de andere kant van de bestuurstafel. Want leden: 
jullie vormen de basis van onze OSW. We wensen elk lid gezondheid en levensvreugde. We hopen 
dat er spoedig een einde komt aan de ontstane vacature. 
Met een dankbare terugblik de hartelijke groeten van Andries en Akke. 
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Op woensdagmiddag 22 december 2021                                                                                           

in zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49 Wolvega 
 

Omdat het volgende Nieuws na de kerstfeestviering bij u wordt bezorgd, nodigen wij als 

Festiviteitencommissie u nu alvast uit. 

 

De Rank zal weer de heerlijke kerstmaaltijd met soep vooraf verzorgen. Na het eten is 

er een muzikale verrassing. 

 

We krijgen een optreden van het dubbelkwartet: Sadwaande uit Lemmer/Sloten. 

8 zangers en een begeleidster met een accordeon, moet hartstikke leuk zijn.  

 

Wij ontvangen u graag vanaf 15.30 uur en beginnen om 16.00 uur, de entree is € 7,50. 

 

Kaartverkoop op vertoon van uw ledenpas: 

Donderdag 16 december van 13.00 tot 14.00 uur 

 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren: 

Vrijdag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur 

 Bij: Antje Raggers  tel. 614992 

 Bij: Klaas Duursma tel. 441772 

 

Dit alles kan plaatsvinden als de dan geldende coronamaatregelen het toelaten! 

 

Denk eraan: VOL=VOL 

 

Gereserveerde kaarten kunt u aan de zaal afhalen en afrekenen gereserveerde kaarten 

moeten door u worden afgerekend ook als u niet komt 

Voor vervoer van en naar de zaal kunt u gebruik maken van de Griffioenbus. U dient dit 

zelf te regelen. 
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De partner van Joke van Dongen had Alzheimer. Zij heeft toen onderstaand gedicht 
geschreven en heeft dit voorgelezen in het Alzheimer café:   

Mijn maatje, heeft een nieuwe vriend: Meneer Alzheimer.  

Ik vind Meneer Alzheimer, geen goede vriend.  

Hij laat hem dingen zeggen en doen, die hij normaal,  

niet zou doen.  

Maar Meneer Alzheimer, laat zich door niemand tegenhouden  

om mensen te veranderen. 

Het enige wat je kan doen; is van ze houden. Wetend dat ze  

het niet expres doen. Maar de schuld is van Meneer Alzheimer.  

Groeten van Joke van Dongen 
 

***** 

 

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. 
Achtervang voor bovengenoemde heren is dhr. Van Manen, tel. 06 27230735. 
Tegen een vergoeding van kilometerkosten zijn zij u graag van dienst. 
 

***** 
 
Rubriek te geef, te koop, te ruil, gevraagd………………… 
Mevrouw Schiere, tel. 0561 614781 biedt onderstaande zaken aan:   

➢ Gratis af te halen: steriele gaasjes 10x10 cm, per 10 stuks 
➢ Te koop: convector kachel met thermostaat € 5,00 
➢ Te koop: nieuwe thermostaatkraan voor de douche, € 10,00 
➢ Gratis af te halen: eenpersoons lakens wit en gekleurd + bijpassende slopen  
➢ Te koop: vogelhuisje (nieuw) € 7,00 

 

***** 
 
Beste lezers,  
Een aantal maanden geleden heb ik in het O.S.W. nieuws over mijn hobby verteld: Postzegels 
verzamelen. Ik heb vele leuke reacties gekregen. 
 
In december krijgt u hopelijk veel kerstpost met kerstzegels. Wilt u mij een plezier doen? Bewaar dan 
deze zegels (ook andere) zijn welkom. 
 
Gooi ze maar bij mij in de brievenbus (Dekenmulder straat 134) of bel mij, tel 614126, dan haal ik ze 
wel op. Ik kan dan medeverzamelaars helpen hun serie kerstzegels compleet te maken. 
 
Alvast mijn hartelijke dank,  
Joop Bokma 
Dekenmulderstraat 134 
 
Ps. Als u nog een verzameling hebt die u wilt verkopen? Misschien kan ik u daarbij helpen. 
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Onze gecombineerde 
 
                                              Jaarvergadering en Lustrumviering 5+1  in ‘De Rank’                                                                                                               
 
Op 12 november jl. was het dan eindelijk zover, een jaar en een dag later dan onze bedoeling was. 
Na een met QR-passen, passend drankje en identiteit meten versierde binnenkomst waren er +/- 110 
leden aanwezig om de jaarvergadering bij te wonen. De vergadering werd op een voortreffelijke 
manier geleid door onze voorzitter Sjoukje die ons welkom heette en er voor zorgde dat ons drankje 
op gepaste manier werd weggewerkt. De vaste agendapunten werden er met verve doorheen 
geloodst. Dat leest u volgend jaar, maar enkele punten op het menselijke vlak haal ik er even uit 
namelijk het afscheid van Hannie Spin die na jaren in het bestuur te hebben gezeten afscheid nam.  
Ze werd door Sjoukje op passende wijze toegesproken, vergezeld van een bon en een bos mooie 
bloemen. Tenminste Hannie zei dat ze het ook een mooie bos vond in haar antwoord naar Sjoukje en 
de leden toe. Ook namens ons nog bedankt Hannie. We zijn nog niet helemaal van Hannie af want ze 
blijft nog wel als vrijwilliger actief. Gelukkig is er een opvolgster voor haar en dat is Eppie Groenhof, 
ze stelde zich even voor. Welkom Eppie. 
 
Daarna was het de beurt aan onze nu ex-secretaris Andries Elgersma. Ook hij nam afscheid, gelet op 
zijn leeftijd ietwat aan de vroege kant maar dat daargelaten. Hij werd aan alle kanten in de 
schijnwerpers gezet, geprezen om zijn nauwgezetheid, volharding, humor, bestuurstechnisch 
uithoudingsvermogen, maar bovenal zijn menselijkheid en warmte. Ook zijn vrouw Akke werd daar 
niet in vergeten. 
Toen kwam voor onze Andries nog een grote verrassing, hij werd namelijk tot Erelid benoemd door 
onze wethouder Hanneke Zonderland.  
Daarna kwam de heer Kloosterman namens de OSiF aan het woord, ook die liet het niet na om 
Andries in welgekozen woorden te prijzen en hij constateerde dat Andries niet alleen een loyale 
bestuurder was maar inmiddels ook een goede vriend. Dat is zoals het mooi heet tegenwoordig een 
win-win situatie. Tevens kreeg hij van Anneke de Vries nog een bos bloemen aangeboden namens 
“DE RANK”. Want zij zei, dat krijgen de paartjes als ze trouwen ook altijd. Hij had namelijk veel en 
leuk contact met haar. 
Andries bedankte op zijn karakteristieke wijze iedereen die hem loftuitingen had toegezwaaid. 
Dank je wel Andries Elgersma. 
Het slotakkoord werd verzorgd door een bijna voltallig bestuur in koorvorm begeleid door trekzakster 
Sjoukje d.m.v. een aubade gericht aan natuurlijk Andries. Hij was er zuiver een beetje van van de 
kook. Hierna werd de vergadering gesloten. Er was een wisseling van mensen eruit en erin. Nu 120 
mensen binnen. 
De Lustrumcommissie nam de scepter over en Pier Postma als voorzitter, wenste eenieder een 
smakelijk eten toe. Aansluitend kwam de Rankbrigade in de benen en voorzag ons van soep, brood , 
kroket en drinken. We lieten het ons wel smaken. 
 
Daarna hadden inmiddels de Dorfplatzmusikanten uit Oldeberkoop hun plaats in genomen om ons 
een leuke muzikale avond te bezorgen met hun Egerlànder musik. Wat wonderwel lukte. We werden 
goed verzorgd en op tijd van een natje en droogje voorzien. 
Aan het einde van de avond bedankte Pier ieder die er voor had gezorgd dat het een leuke avond 
was geworden: het publiek, het bestuur, de Lustrumcommissie en natuurlijk de muziek. 
Ze kregen nog een leuke attentie mee naar huis. Toen was het voorbij. Op dat moment gingen er 140 
mensen naar huis. 
We zijn blij en dankbaar dat alles goed mocht verlopen en dat iedereen het naar de zin had. 
In de blackbox zat een leuk bedrag. Dank daarvoor! 
Al met al kunnen we terugzien op een mooie middag en avond! 
 
Namens de lustrumcommissie, Pier Postma 
 
Ps. Voor een volgende keer, mocht u zich voor een gratis bijeenkomst opgegeven hebben en toch 
niet kunnen komen (nare omstandigheden daargelaten), wilt u dan de moeite nemen om af te 
zeggen? Zodat de OSW niet voor extra kosten komt te staan? 
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Fietsclub OSW          FIETSEN IS GEZOND 

 

Op 9 november gestart vanaf Parkeerterrein FC Wolvega. 

11 graden bewolkt weer ietwat winderig maar alweer droog. 

16 mensen vertrokken per fiets ondersteund en wel richting Heerenveen. 

Bij Oudeschoot aangekomen sloegen we linksaf Oranjewoud door. 

Toen over Pauwenburg en de Fuotpaden op Nieuwehorne aan. 

Via de Kiekenberg werd Huize Lunia in Oldeberkoop bereikt. 

Daar aangekomen werden de billen van het zadel getild, om ze rust te gunnen en een 

heerlijk kopje koffie en een bijpassende verrassing genuttigd. 

Het ging erin als koek. 

Daarna weer via Nijeholtpade binnendoor over het Bospad naar Wolvega. 

Al met al een dikke 44 kilometer en een voldaan gevoel. 

Weer een mooie gezellige middag lekker gekletsfietst. 

 

We hebben afgesproken dat we op 14 december om 13.00 uur vertrekken. 

Bovendien neemt iedere deelnemende fietser een klein presentje mee. 

Dit natuurlijk in verband met de SinterKerstKlassieker die dan op de kalender 

staat. 

De waarde van het meegebrachte present mag rond de 5 euro zijn en moet 

vergezeld zijn van een passend schrijfsel. 

(Heb je hulp daarbij nodig? Schroom niet er kan daarbij geholpen worden). 

 

Tot ziens op 14 december Covid en weder dienende!  
 

 

***** 
 

 

Kooklessen 
 
Op dit moment zijn er geen genoeg aanmeldingen om verdere actie te 
ondernemen. Wel kan ik u zeggen dat men binnen het Terra College de 
keukenafdeling heeft verhuisd naar een prachtige grote ruimte op de 

benedenverdieping met daarin grote werkbladen en mooie inductiekookplaten! Wie weet kunnen we 
in het nieuwe jaar hier een vervolg aan geven.   

 

***** 
Samen eten 
Er zijn nog een paar stoelen vrij aan Tafel 2. Wilt u ook graag meedoen? Laat dit dan weten aan 
Sjoukje Held, tel. 06 30767454 of e-mail: sjoukjeheld@osw-wolvega.nl 

 
***** 

Yoga 
De yogalessen gaan in het nieuwe jaar in het Parochiehuis van start met voldoende deelnemers. 
Inlichtingen te verkrijgen bij Roelie Seinstra, tel. 0561 612387. 
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Jaaroverzicht 2021-2022 

 
 
 

 
 
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 
 

2022 
 
Woensdagmiddag   Minze en Griet 
12 januari    Zalencentrum Klijnstra, aanvang 14.00 uur 
      
 
Vrijdagavond     Marjolein Meijers, actrice, muzikante, theatermaker 
11 februari    De Rank, aanvang 20.00 uur 

 
 
Vrijdag     De Jeugd van Toen 
11 maart     Zalencentrum Klijnstra 
     Voorstelling om 14.00 uur en 20.00 uur. 
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Vrede op aarde  

 
 

 

 

Tijdens mijn jeugd logeerden mijn zus, broer en ik met de kerst altijd bij mijn opa en 

oma. 

Op de dag voor de kerst gingen we met opa naar de zolder om de stal en drie dozen met 

kerstspullen, die in een donkere hoek van de zolder stonden, te halen die we naar de 

huiskamer brachten. 

De stal had mijn opa zelf gebouwd. Het dak was bedekt met riet en als je in de stal keek 

zag je allemaal hokken met voederbakken. Daarin mochten we dan en aantal van de 

schapen, bokken, geiten en lammetjes zetten. De rest van de dieren zetten we buiten de 

stal samen met de honden, herders en de herderinnetjes. 

Mijn oma had dan al een grote tafel naast de kerstboom gezet zodat mijn opa de stal 

daar meteen op kon zetten en werd de eerste doos uitgepakt. 

De blote engel die, de armen wijd gespreid, een soort vlag droeg waar “Vrede op Aarde” 

op stond hing mijn opa boven de stal. Ademloos volgde ik dat uitpakken van die eerste 

doos want als het zakje met engelenhaar werd uitgepakt was ik sprakeloos. Het 

engelenhaar was heel ijl, glinsterende als zilver en had golvende krullen. Dat engelenhaar 

deed opa in het kribje want bij mijn opa en oma ging er geen stro in het kribje maar 

engelenhaar! 

 

In de tweede doos zaten de dieren. Die mochten wíj́ een plek in de hokken of rond de 

stal geven. Hooglopende ruzie kregen we vaak over de juiste plek voor de schapen, 

geiten, lammetjes en honden.  

Wanneer één van de dieren op de grond viel, werd mijn opa nooit boos. Hij plakte dan het 

afgebroken pootje met de tube Velpon, die altijd binnen handbereik lag, gewoon weer 

vast.  

 

Dan pas mocht de derde doos open waar wij nooit aan mochten komen.    

De porseleinen beeldjes waren zo teer dat alleen opa of oma ze uit de doos haalden om 

op de juiste plekken te zetten. 

Maria, geknield en bedekt met een blauwe doek werd samen met Jozef, leunend op zijn 

staf en ernstig kijkend naar het blote kindje Jezus die, in het engelenhaar lag. Dan 

kregen de os en de ezel de juiste plek.  

De drie koningen, twee witte, een zwarte en de kameel werden achter de stal gezet want 

die mochten er pas later bij.   
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Op eerste kerstdag werden de kaarsjes in de boom aangestoken en vertelde mijn opa 

het kerstverhaal. 

Hij vertelde over Maria die een kindje kreeg, en dat haar kindje ervoor zou kunnen 

zorgen dat het vrede op aarde zou zijn.  

Dat alle mensen geteld moesten worden, en dat Jozef en Maria geen onderdak vonden 

omdat het te druk was in de herbergen. En dat ze toen in 

een stal moesten slapen en dat die nacht het kindje daar 

werd geboren. 

 

Wanneer mijn opa dan vertelde dat Maria klappertandend 

van de kou haar kindje in doeken wikkelde en in een krib 

legde ging ik altijd huilen. Ik vond dat zo zielig en als mijn 

opa dan ook nog vertelde, dat de os en de ezel het kindje 

met hun adem warm moesten houden, kwam al mijn 

kinderlijk verzet en logica in opstand. 

 “U jokt, opa“ zei ik snikkend “Dat kan niet. Een os en een 

ezel kunnen met hun adem een kindje niet warm blazen!" 

Mijn opa nam mij dan op zijn knie en zei: “Lieve meid, ik weet ook niet of dat verhaal 

waar is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er om, dat de mensen weten, dat er vrede 

op aarde kan zijn. Daar gaat het om. En waar het vooral om gaat is, dat er vrede mag 

wonen in dat kleine hartje van jou!”. 

 

Daar kon ik, als kind, wel wat mee en als mijn tante dan naar de piano liep en wij allemaal 

het: “ Er is een kindeke geboren op aard” zongen kon ik de vrede in mijn hele kinderlijfje 

voelen. 

Loeklouise Looman  
***** 

 

Algemene informatie bestuur O.S.W.   

Voorzitter  Sjoukje Held 06 30767454 

Secretaris     

Penningmeester Co Bergsma 0561 613519 / 06 46452277 

Aanspreekpunt WMO en VOA Roelie Seinstra 0561 612387 

Algemeen bestuurslid Debbie Meina 0561 617530 

Algemeen bestuurslid Eppie Groenhof   

PR&Marketing Gerrit van Drogen 0561 614754 

Ledenadministratie  Hannie Spin 06 13033214 

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 

   

http://www.osw-wolvega.nl/
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Speciaal voor leden van OSiF 

Kent u het Vitaal Collectief van De Friesland al? Dit is een collectief speciaal voor thuiszorg- en 

ouderenorganisaties. Als lid van OSIF krijgt u veel voordelen.  

 

Uw voordelen via OSIF. 

✓ Korting op uw zorgpremie 

3% korting op de Alles Verzorgd Polis en 6% korting op de bijbehorende aanvullende 

verzekeringen. 

✓ 10% korting op onze reisverzekeringen 

Voor alle klanten van De Friesland 

✓ Gratis online workshop  

Workshop ‘Gezondzorgen’ speciaal voor mantelzorgers. 

 

Handige services voor de momenten dat u het écht nodig heeft.   

✓ Fitaal Thuis 

Hulpmiddelen om langer zelfstandig thuis te wonen. 

✓ Mantelzorglijn 

Hulp en advies bij uw vragen over mantelzorgers  

✓ Wachtlijstbemiddeling 

Gemiddeld 40 dagen sneller geholpen. 

✓ Dokter Appke  

Overal snel deskundig antwoord op uw gezondheidsvraag. 

 

Overstappen is simpel. 

Meld u voor 1 januari 2022 bij De Friesland aan. U ontvangt dan direct uw korting. Wij zeggen uw 

huidige zorgverzekering voor u op. Kijk voor meer informatie op defriesland.nl/osif.  

Bel ons gerust als u vragen heeft.  

U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur via (058) 291 31 31. Liever op 

een andere manier? Kijk op defriesland.nl/contact. We helpen u graag verder. 

 

https://www.defriesland.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/vitaal-collectief/osif#osif
https://www.defriesland.nl/reisverzekering
https://www.mirro-modules.nl/landingspagina/index?o=4da4a5cd737ee5cde8606367b59e74a6533cd2882eba6527060e1563a4e31296&s=7
https://www.defriesland.nl/services/fitaal-thuis
https://www.defriesland.nl/zorgwijzer/mantelzorg/mantelzorg-en-de-friesland
http://www.defriesland.nl/wachtlijstbemiddeling
http://www.defriesland.nl/dokterappke
https://www.defriesland.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/vitaal-collectief/osif

