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Januari 2022 

OSW-bestuur:  
Sjoukje Held   voorzitter   tel. 06 30767454 
Co Bergsma  secretaris/penningmeester tel. 06 46452277 

 
Van het bestuur…       
 
 
We kunnen bijna alweer een jaar achter ons laten. Een raar en vrij bewogen jaar mogen we wel 
zeggen, een jaar met ups en downs. Niet alleen voor onze vereniging, maar ook in de levens van een 
aantal van onze leden zijn er soms ingrijpende veranderingen geweest.  
En toch gaat de tijd ook nog weer hard ondanks dit Covid-19 jaar. Coronamaatregelen die elkaar 
opvolgden en nog steeds opvolgen en dan nu een lockdown. Dit alles wat ook weer invloed heeft op 
onze sociale contacten. Het blijkt ook intussen maar weer dat corona rare dingen met sommige  
mensen doet. Ten tijde van dit schrijven schijnt de zon, ik krijg er zowaar wat andere gedachten van. 
Want als het dan van die donkere dagen zijn en daarbij al die meningen die via de tv over je uitgestort 
worden, je kunt er soms wat mistroostig van raken.  
 
De activiteiten zijn overal voorlopig stopgezet, ook bij onze vereniging. Het kan zijn dat er vanaf 
medio januari weer meer mogelijkheden zijn, we moeten maar wat mee bewegen. Het lijkt wel of we 
daarin steeds flexibeler worden. Al die negativiteit, we willen er niet altijd aan meedoen. Het bestuur 
ziet dit ook graag in een groter geheel en we proberen toch perspectief te blijven zien en steeds te 
onderzoeken wat er wel kan. En intussen hebben de meesten onder ons een boosterprik gehad en 
zijn we daardoor extra beschermd. We moeten toch wat optimisme proberen te houden en hoop. 
Laten we de hoop houden dat in het jaar wat voor ons ligt we weer meer armslag kunnen krijgen. En 
u weet van ons wel dat als het ook maar enigszins mogelijk is wij activiteiten weer proberen op te 
starten.  
 
Vacature secretaris, Jan Schiere heeft zich gemeld om te kijken of deze werkzaamheden wat voor 
hem zijn. Jan heeft zich in de bestuursvergadering van 16 december voorgesteld. Afgesproken is dat 
we Jan de tijd geven om zich in te werken en zich de werkzaamheden eigen te maken. In het voorjaar 
gaan we evalueren of dit voor beide kanten goed voelt. Is dit het geval dan kan benoeming 
plaatsvinden in de Ledenvergadering van april.   
 
Voor het tweede jaar op rij heeft het bestuur besloten het lidmaatschapsgeld voor het nieuwe jaar te 
halveren. Dit vanwege het feit dat veel activiteiten vanwege corona niet altijd doorgang kunnen 
vinden. Er wordt dus maar € 10,- van uw rekening afgeschreven medio januari. En dit mag u ook 
tegen nieuwe leden zeggen hoor! Wat een fijne penningmeester hebben wij toch hè?  
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U ontvangt binnenkort het ledenpasje. Tegelijkertijd ontvangt u ook een folder ‘Even voorstellen’. 
Wellicht dat u mensen in uw omgeving weet die de OSW nog niet kennen, daarvoor is deze folder 
eigenlijk bedoeld. Het geeft enig overzicht in alles wat we doen en waar we betrokken bij zijn. Mocht u 
meer folders willen, laat het gerust weten. (hier staat dus wel een lidmaatschapsgeld vermeld van € 20,-; 

het lidmaatschap voor 2022 kost eenmalig € 10,-.) Wellicht denkt u dat het nu niet echt de tijd is om leden 
te werven, daarin heeft u gelijk. Echter ieder lid krijgt het ledenpasje thuisbezorgd, vandaar dat dit 
voor ons het moment is om de folder erbij te voegen. Mocht u de folder ook digitaal willen ontvangen, 
laat het dan even weten. 
 
We kunnen u ook laten weten dat nieuwe leden een attentie krijgen. Een prachtig opschrijfboekje + 
pen, beide voorzien van ons logo. Onze vrijwilligers houden dit nog tegoed, de bedoeling is om dit uit 
te reiken ten tijde van het vrijwilligersetentje. 
Grote dank zijn wij verschuldigd aan ons medebestuurslid Gerrit van Drogen, die dit idee naar voren 
bracht, alles heeft besteld en onlangs thuisbezorgd heeft gekregen. De meesten van u kennen Gerrit 
die de afgelopen jaren honderden leden heeft bezocht en welkom geheten. Wij zeggen dan ook: 
GERRIT BEDANKT! 
 
De activiteit Biljarten is ondanks onze ‘eigen’ locatie vanwege de strengere maatregelen voorlopig 
stopgezet. Er wordt afgewacht hoe de ontwikkelingen in deze zijn. De kampioenswedstrijden worden 
ook even uitgesteld. Mocht er weer opgestart kunnen worden dan krijgt u dat zo spoedig mogelijk te 
horen.  
 
Klassieke muziek, u leest verderop dat er weer wat gaat gebeuren. Op dit moment laten we de 
afgesproken data staan, het is ook nog niet zover. Ook wij kunnen niet in de toekomst kijken. En u 
kunt zich alvast opgeven voor deze mooie middagen. Want dat zijn het zeker! 
 
Het bedrijfsbezoek staat nu natuurlijk ook even ‘on hold’, ook hier wachten we even betere tijden af. 
 
De ring die gevonden is in De Rank ligt nog steeds op de eigenaar te wachten. Bent u deze ring kwijt, 
neem dan contact op met De Rank, tel. 06 53338645. U dient wel de inscriptie te noemen die in de 
ring staat.  
 
Er is een bezoekje + bloemstuk gebracht bij Andries en Akke vanwege hun 60-jarig huwelijk op        
19 december jl..  
 
Het blijkt dat ANBO leden van onze vereniging opbelt om te vragen weer lid te worden. Je zou dan 
een extra korting kunnen krijgen bij de ziektekostenverzekeraar. Dit is pertinent niet het geval! 
 
 
Ik hoop dat we nog wel durven te genieten van alle mooie dingen die op ons pad komen. Soms kleine 
dagelijkse dingen die zomaar een dag weer glans kunnen geven. We staan weer voor een nieuw jaar. 
Ik vertrouw erop dat we toch de contacten weer kunnen aanhalen en hoop dat we gezond mogen 
blijven. Dat we weer lichtpuntjes mogen gaan zien, ook in zware tijden.   
 
Life is a cadeau, zongen de Nits. Vergeet het alleen niet uit te pakken. Elke dag weer! (Jan Rot) 
 
Sjoukje Held 

 

***** 

YOGA 

Als de coronaregels het toelaten gaat de Yoga maandagmiddag 17 januari 2022 van start in het 
Parochiehuis. Leden die zich hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht. 

Roelie Seinstra tel. 0561 612387. 
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Veranderingen in uw portemonnee in 2022: 
 
 

- Hogere inkomensgrenzen sociale huurwoning: als u samen met een partner of een gezin een 
inkomen onder de € 44.196 per jaar heeft dan mag u een sociale huurwoning huren. Hebt u 
geen partner en u wilt een sociale huurwoning huren dan blijft de inkomensgrens € 40.024.  

- U kunt in 2022 geen huurverlaging meer aanvragen en ook blijven de huren niet langer 
bevroren. Vanaf 1 juli 2022 mag uw huur weer worden verhoogd.  

- Soepelere regels voor huurtoeslag: u komt alleen voor huurtoeslag in aanmerking als uw huur 
niet te hoog is en als uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Als uw huur stijgt tot boven 
de grens van de huurtoeslag, houdt u recht op huurtoeslag. Als uw inkomen of vermogen stijgt 
tot boven de grens voor de huurtoeslag, verliest u in principe het recht op huurtoeslag. Bij 
daling van het inkomen of vermogen kunt u de huurtoeslag weer aanvragen. Als uw inkomen 
of vermogen stijgt tot boven de grens voor de huurtoeslag én uw huur stijgt tot boven de 
huurtoeslaggrens, verliest u uw recht op huurtoeslag. Maar vanaf 2022 kunt u dit recht weer 
terugkrijgen als uw inkomen en vermogen weer dalen tot onder de grens voor de huurtoeslag. 

- Minder hypotheekrenteaftrek hoogste inkomens, tot maximaal 40%. 
- AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar en 7 maanden.  
- Meer belasting op gas, minder op stroom: de energiebelasting gaat in 2022 omlaag. 

Afhankelijk van uw gas- en stroomverbruik betaalt u hierdoor gemiddeld 400 euro minder 
belasting dan in 2021. Ook krijgt u meer energiebelasting terug. U ontvangt 825 euro in plaats 
van 560. Dat betekent een belastingvoordeel van 265 euro voor iedereen. Hierbij maakt het 
niet uit hoeveel u verbruikt. Dit gaat alleen over de energiebelasting! 

- Hogere vrijstelling voor spaargeld: in 2022 mag u 50.650 euro aan spaargeld hebben zonder 
dat u daar belasting over hoeft te betalen. Voor een echtpaar is dat het dubbele bedrag, dus 
101.300 euro.  

- Zorgtoeslag omhoog, de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden gaat met 36 euro per jaar 
omhoog naar 1323 euro. Voor partners stijgt het maximale bedrag met 40 euro per jaar naar 
2527 euro.  

- Eigen bijdrage WMO blijft gelijk, 19 euro per maand per huishouden. Als u een partner heeft 
en geen van uw beiden krijgt AOW, dan hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen. 

 
(bron Geld&Recht) 

 
***** 

 

 

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. 
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Nieuws van het Festiviteitenfront 
 

We dachten de boel redelijk onder controle te hebben. 

 

Maar de Covidvijand stuurt steeds nieuwe troepen sluipschutters naar het Coronafront. 

Op dit moment voelen zelfs de bestuurders zich niet meer zeker. 

 

Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta want je doet het nooit goed. 

 

Ook aan het festiviteitenfront wordt en werd van alles afgeschoten. 

 

We waren met het 5+1 lustrum nog net op tijd. 

 

Voor 8 december stond de bingo gepland, velen waren bang met als resultaat te weinig 

deelname. Dus……… afgelast.  

 

Op 22 december de jaarlijkse Kerstbijeenkomst ook die laten we niet doorgaan omdat er 

maar heel weinig mensen mogen komen. Dat is niet leuk en eerlijk voor de niet 

deelnemers. (Intussen zijn de locaties dicht.) 

 

En op dit moment van schrijven verwachten we dat alles weer wordt afgeschoten. 

Mogelijk een totale lockdown. Daarom hebben we unaniem besloten om ook de 

Nieuwjaarsbijenkomst te schrappen.  Heel jammer, Griet Wiersma en Minze Dijksma 

hadden er net zo’n zin in om los te mogen.  

Helaas maar wat in het vat zit……….? 

 

Laten we dan maar uitkijken naar 11 februari dan zal Marjolein Meyers voor ons 

optreden met zang en begeleiding, op cabareteske wijze uitgevoerd. Hartstikke leuk. 

Aanvang 20.00 uur. 

Ook hebben we dan een hele mooie verloting met echt mooie prijzen. 

Kosten van dit gebeuren 7.50 euro. En nu maar hopen dat we met grote getale               

mogen komen. 

Verdere mededelingen volgen in het volgende Nieuws 

 

De leden van de Festiviteitencommissie wensen iedereen het allerbeste toe voor de 

Kerstdagen en Oud en Nieuw. 

 

Tot ziens in 2022 
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Ontdek en beleef Klassieke Muziek 
 

 

 

 

 

Beleef de boeiende wereld van de klassieke muziek en ontmoet de grootste componisten 

via hun mooiste composities. Reis in vier middagen mee met de bekende 

muziekjournalist Rudolf Nammensma naar Venetië, Wenen en Parijs, naar onder meer 

Vivaldi, Mozart, Beethoven en Chopin. 

Met wetenswaardigheden en achtergronden geeft hij op een interactieve wijze, vol 

afwisseling, een extra dimensie aan uw muziekbeleving. Hij gebruikt daarbij beeld- en 

geluidsfragmenten. 

 

Rudolf Nammensma is muziekjournalist en –recensent bij de Leeuwarder Courant. 

Tevens is hij een veelgevraagd spreker in theaters en heeft hij een jarenlange ervaring in 

het geven van muziekcursussen. Ook organiseert hij regelmatig internationale 

muziekreizen. 

 

Deze cursus wordt gegeven op de donderdagmiddag in het Terra College, 

Paulus Potterstraat 33 in Wolvega. 

De data: 27/1, 10/2, 17/2 en 3/3 2022.  

De aanvang is 14.30 uur. 

 

De kosten zijn € 25,00, incl. koffie/thee, te voldoen bij de eerste middag. 

U mag een introducee meenemen en deze betaalt hetzelfde als u. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven tot 15 januari bij: 

Hannie Spin telefoonnummer: 06-13033214 of via de mail: spin.hannie@ziggo.nl 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:spin.hannie@ziggo.nl
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Rubriek te geef, te koop, te ruil, gevraagd………… 
 
Loeklouise Looman zoekt hulp om via de digitale weg wat zaken aan te passen en haar wat wegwijs 
te maken. Ook wil zij graag hulp bij het verlengen van haar rijbewijs. Wie oh wie kan Loeklouise 
helpen? 
 
Loeklouise heeft een eigen website www.Loeklouise.nl. Zij heeft op dit moment 5 podcasts te 
beluisteren, waarin zij de verteller is en Huub Lammers de muzikant. Zij maken de podcasts graag 
maar als er niemand luistert kunnen ze de energie beter ergens anders voor gebruiken.  
De vraag is of u de moeite wilt nemen om deze podcasts eens te beluisteren en Loeklouise zou graag 
als dat mogelijk is respons krijgen. U kunt haar bellen tel. 0561 441112 of een bericht sturen 
Loek.louise@home.nl. 
 

Kerstzegels, u weet het nog hè? U kunt de kerstzegels bij Joop Bokma in de brievenbus kwijt en 
ook wil hij ze wel bij u afhalen. Deken Mulderstraat 134 of tel. 614126! 
 
 
 

***** 
 
 
 

 

 

 

 

Fietsclub OSW           
 
Dinsdag, 14 december, zijn we (de fietsliefhebbers) weer bijeengekomen. Het was triest weer. Er  
hing wat vocht in de lucht. Allemaal goed gekleed op pad. We waren met 16 personen.  
 
Onze koffiestop was bij Fredeshiem. We hadden allemaal een cadeautje met gedicht bij ons. De 
cadeautjes werden door Pier in een jutezak verzameld en op de stamtafel verspreid. Eerst een kop 
koffie met gebak en dan uitpakken en het gedicht voorlezen. De meesten namen nog een kop koffie. 
Afrekenen en op de fiets weer huiswaarts gegaan. Het was deze dag vroeg donker mede door de 
mist die op kwam zetten. We hebben een reuze gezellige middag gehad.  
Ik zie nu al uit naar de volgende tocht, een fietsvriendin. 

 

 

Vanwege de nu geldende Corona maatregelen hebben we besloten om de fietstocht in 
januari te laten vervallen. We hopen op 8 februari weer van start te gaan om 13.00 uur 
vanaf het parkeerterrein van  FC Wolvega. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loeklouise.nl/
mailto:Loek.louise@home.nl
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ZWEMMEN en AQUAROBIC 
 

AQUAROBIC 
Voor al onze leden van de OSW is er gelegenheid om op dinsdagmorgen Aquarobic te 
doen. Aquarobic start op dinsdag 18 januari  van 9.00 uur tot 9.45 uur. Aquarobic 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 januari tot en met april 2022. Graag contant betalen! 
 

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 19 januari en begint om 9.15 uur.  
De kosten zijn € 14,00 van januari tot en met april 2022. Graag contant betalen! 
 
CORONAMAATREGELEN: 
De dan geldende maatregelen zijn nu nog niet bekend, maar dit weten we wel: 
- Houd 1,5 meter afstand 
- Volg de aanwijzingen en instructies van het badpersoneel 
- Was je handen bij binnenkomst met zeep of desinfectans 
- Blijf thuis met klachten. 
 
Wilt u zich aanmelden of informatie vragen dan kunt u hiervoor terecht bij            
Arnold Gras, tel. 0561 618928 of bij Eppie Groenhof tel. 06 308 75 395.  
 
Attentie: Als u stopt met zwemmen of met aquarobic wilt u dit dan doorgeven aan 
Arnold Gras of Eppie Groenhof?   
 
VOOR ALLE DEELNEMERS GELDT: LIDMAATSCHAPSKAART MEENEMEN! 
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Jaaroverzicht 2022 

 
 
 
 

 
 
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. 
      

 

***** 
 
U kunt de kopij voor het Nieuws van februari t/m vrijdag 21 januari aanleveren via  
sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de brievenbus van Hesselinghstraat 12 te Oldeholtpade. 

 

 
***** 

 

Algemene informatie bestuur O.S.W.   

Voorzitter  Sjoukje Held 06 30767454 

Secretaris   Co Bergsma 06 46452277 

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  06 30875395 

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 

   

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
http://www.osw-wolvega.nl/
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OP DE FIETS 2021 

 
Op de fiets 
Over paden langs velden en akkers 
Gemaaid vol met witte rollen hooi 
Fiets ik mijn weg 
Zonder doel 
 
Tussen de koeien in het veld liggend op de  
grond 
frisgroengebladerte, het loof bijna stil 
fladdert een bende grauwe  
spreeuwen rond 
om mij heen  
bladgetril 
 
Uiteindelijk  
een moment rust 
aan de poel 
 
Wuivend riet 
insecten in de weer 
boven het spiegelend water 
libellen, duikvluchten op en neer  
 
zomerse blauwe lucht 
dotten voor de zon 
wellicht regen later 
Vogels zwermen in 
vogelvlucht 
 
Voel heerlijk sloom  
hou het vast in ontembaar verlangen dit 
moment 
in deze volle ruimte groen 
ervaar de vrijheid 
niets te doen 
 
geniet van de stilte en de rust 
vandaag ik de dromer 
door het leven gekust 
die geniet van de zomer 
 
dit moment volop geniet 
dankbaar voor deze dag  
bij het wuivende riet  
dat ik van dit alles genieten 
mag 
 
Een fietsgroepdeelnemer 
 
 
 


