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Maart 2022 

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

  

 

Vrijdag 11 maart 2022  
 

Onze eigen cabaretgroep de Jeugd van Toen komt vrijdag 8 maart 2x 

voor ons optreden met het programma: 
 

‘Weer es wat aanders’! 
 
We hebben een middag en een avondprogramma, dit in verband met de te verwachten grote 
opkomst. Wees er op tijd bij. 

 
Ik hoef u niets te vertellen over deze groep want ze zijn bekend. Er zijn nieuwe artiesten bij de groep 
gekomen die er heel veel zin in hebben. Trouwens de vaste ploeg staat ook te trappelen om zich na 
bijna 3 jaar weer aan u te mogen presenteren. 
Vele verenigingen zijn jaloers dat we een eigen Cabaretgroep hebben. Laat dan zien dat we trots op 
ze zijn. Ze kunnen ook veel andere verenigingen een leuke middag of avond bezorgen. Ze besteden 
er veel tijd aan. We kunnen dan hopelijk nog even gezellig nazitten met een borreltje en een balletje:  

 
in zalencentrum Klijnstra, Hoofdstraat West 6, Wolvega 

 
Aanvang ’s middags : 14.00 uur  entree € 5,00 incl. 2 consumpties                                                                        
Aanvang ’s avonds  : 20.00 uur entree € 5,00 incl. 2 consumpties 
 
Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van ledenpas 
Donderdag 3 maart van 13.00 tot 14.00 uur   
 
U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:   
Vrijdag 4 maart van 10.00 tot 12.00 uur:  
Bij: Klaas Duursma tel. 441772 en Eppie Groenhof tel. 06 308 75 395 
 
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.                                                                                                     
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…       
 
 
De tijd gaat hard, de eerste twee maanden van het jaar liggen al weer bijna achter ons. We gaan 
weer richting het voorjaar, gelukkig wel. Op naar hopelijk wat zacht voorjaarsweer en dan met elkaar 
weer de paden op en de lanen in. Want daar zijn we zo langzamerhand echt wel aan toe. 
Het is fijn dat het land weer van het slot kan en gaat. Dus mogen ook wij meer mensen thuis 
ontvangen en uitgaan tot in de latere uurtjes. Is de 1.5 meter afstand verleden tijd en ook de  
mondkapjes kunnen opgeborgen worden. Alhoewel eentje paraat houden in geval van, geen kwaad 
kan. En natuurlijk kunt u zelf nog wat afstand houden en mag het mondkapje op waar u dit zelf 
wenselijk acht.   
 

Vacature bestuurslid PR&Marketing. Wie oh wie wil het bestuur komen versterken? Gezocht wordt 

naar iemand die de ledenwerving voor zijn/haar rekening kan nemen. Die de OSW onder de aandacht 

blijft brengen mede door middel van marketingactiviteiten, artikelen enz. enz. om daarmee het 

ledenbestand verder uit te bouwen. Is dit wat voor u en wilt u eerst wat meer informatie? Bel of mail 

naar de voorzitter.  

 

Schreef ik de vorige keer dat de gemeenteraadsverkiezingen op 17 maart werden gehouden, dat was 

helemaal fout. De verkiezingen zijn namelijk op woensdag 16 maart! In een aantal stembureaus kunt 

u al stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. In onze gemeente zijn er 8 partijen die meedoen.  

De gemeenteraad is het belangrijkste bestuurlijke orgaan binnen de gemeente. De Raad beslist 

welke plannen worden uitgevoerd en controleert het college van B&W. Verderop haal ik iets aan uit 

het rapport Raad van Ouderen. Ik ben benieuwd hoe de verschillende partijen ervoor zorgen dat 

ouderen op termijn passende woonruimte kunnen (blijven) vinden. In de komende jaren komen er 

heel veel ouderen bij. Hoe ziet men het om, eventueel met passende zorg, zelfstandig te kunnen 

blijven wonen? Medio februari komen lokale stemwijzers online: www.stemwijzer.nl. Op dit moment 

van schrijven staat Weststellingwerf hier nog niet bij.   

 

Jaarprogrammaboekje, besloten is dit jaar weer een jaarboekje uit te geven. Dit omdat er intussen 

toch een aardig aantal wijzigingen zijn geweest. De afspraak van twee jaar geleden dat de 

adverteerders kosteloos mogen adverteren in dit boekwerkje komen we natuurlijk na. We zijn mooi op 

tijd met deze aankondiging zodat ieder alvast kan nadenken over een nieuwe tekst over zijn/haar 

activiteit. Als richtlijn houden we als inleverdatum 1 mei aan.    

Er is de laatste periode een flink aantal nieuwe leden welkom geheten. Leden die soms uit andere 

delen van het land hier zijn komen wonen. Het is vaak best lastig om nieuwe mensen te ontmoeten 

om leuke dingen mee te doen. Weet dan dat u gerust hier een oproepje mag plaatsen. Hopelijk zijn er 

genoeg activiteiten waar u zich bij wilt aansluiten en heeft u zelfs een idee voor een nieuwe activiteit. 

Laat dit dan weten!  

Het rapport Raad van Ouderen  – Thuis in de wijk nu en straks! wil met het advies het besef van 
urgentie stimuleren bij ouderen en gemeenten om tijdig in te spelen op de grote veranderingen die er 
de komende decennia gaan plaatsvinden. De gemiddelde levensverwachting blijft toenemen en het 
percentage ouderen-65 plus- wordt groter (26% van de totale Nederlandse bevolking in 2040).  
Ook in onze gemeente zal er een grote toename van ouderen zijn. De vertrouwde vormen van 
verbondenheid via familie die vlakbij woont, kerk, lidmaatschap van verenigingen en politieke partijen 
zullen verminderen en worden vervangen door andere, zwakkere verbanden zoals internet en 
kortdurende contacten. Om hetzelfde niveau van aandacht, contact en zorg te behouden zullen wij 
ouderen steeds meer aangewezen zijn op onszelf en elkaar en dus moeten we ook zelf voor een 
goed netwerk zorgen. Dit kan door het onderhouden van sociale contacten en daarin energie te 
steken. En ook door deel te nemen aan activiteiten doet u deze contacten op. Het zolang mogelijk 
vitaal proberen te blijven, veiligheid te voelen in de eigen woonomgeving, om te gaan met de digitale 
wereld, het zijn zaken waar we allemaal mee van doen hebben.    
 

http://www.stemwijzer.nl/
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Nu kenmerken ouderen zich veelal ook door een groot aanpassingsvermogen. Door hun 
levenservaring weten zij dat het leven niet altijd maakbaar is en nemen zij het leven zoals het is. 
Anderzijds vinden zij het moeilijk in te spelen op de toekomstige situatie en daarop te anticiperen, 
aldus het rapport.  
Dus zijn wij ook zelf aan zet om in onszelf te (blijven) investeren. Onze vrijwilligers doen nu al veel 
voor de samenleving, door het doen van activiteiten die voor henzelf en anderen waardevol zijn.  
Echter wij zullen ons ook moeten voorbereiden op de toekomst als de mobiliteit vermindert, het 
sociale netwerk uitdunt en de zorg vermindert. Dat is geen eenvoudig iets en voor velen wellicht ‘de 
ver-van-mijn-bed-show’. Echter het is wel zo ‘Die dan leeft, die dan zorgt!’. 
Sociale duurzaamheid is minstens zo belangrijk als economische en ecologische duurzaamheid. Dit 
kenmerkt zich door de eigen kracht van mensen, kleinschalig samenwerken met beperkte 
professionele hulp. Laagdrempelig en veerkrachtig, waardoor mensen en onderlinge verbanden 
bestand zijn tegen crises en tegenslagen. Sociale duurzaamheid wordt gezien als een nieuw 
perspectief voor onze samenleving. Als wij daar als OSW een kleine bijdrage aan kunnen leveren, 
zou dat al prachtig zijn!  
 

En dan nog ‘Wat te doen met een miljoen’? U heeft het vast wel in de krant gelezen. Het geld 

moet worden uitgegeven aan ‘versterking van de sociale infrastructuur’ van Wolvega. In de 

Stellingwerf staat geschreven: ‘in Wolvega spelen algemeen voorkomende trends en ontwikkelingen. 

Dubbele vergrijzing, een toename in armoede en schulden, jongeren die moeilijk hun plek kunnen 

vinden. Mensen die minder makkelijk mee kunnen komen en mee kunnen doen, terwijl ze dat wellicht 

wel graag willen. Waar vroeger vrijwel elke buurt een buurtvereniging had, zijn die organisaties vrijwel 

verdwenen of hebben ze moeite om nog activiteiten te organiseren’. Gelukkig hebben we onze eigen 

OSW nog, waar iedereen vanaf 50-plus van harte welkom is en er ook voor een smalle beurs 

activiteiten zijn. En zeker hebben wij moeite om activiteiten te organiseren. Echter niet het 

organiseren zelf is het probleem, maar wel waar deze te moeten houden. In onze laatste 

bestuursvergadering is het locatieprobleem wederom aan de orde geweest, een grote bron van zorg!! 

Het is alleen bijzonder jammer dat het miljoen niet aan fysieke projecten besteed mag worden. Het 

wordt wellicht nog een aardige uitdaging waaraan dit bedrag te besteden. Vanuit de gemeente wordt 

de bevolking nu om inbreng gevraagd. Dus mocht u ideeën hebben, u heeft nu de kans. In maart zal 

de gemeenteraad eerst een besluit nemen om in te stemmen met het overmaken van het miljoen 

naar de gemeentelijk bankrekening, aldus de Stellingwerf.  

Sjoukje Held 

***** 

 
Gemeenten krijgen binnenkort zelftesten en mondkapjes om uit te delen aan inwoners. De OSW is 

om medewerking gevraagd voor de verspreiding van deze middelen. Dit alles wordt u gratis 

aangeboden bestemd voor diegenen die dit nodig hebben. De verwachting is dat de pakjes begin 

maart in ons bezit zijn. U kunt deze afhalen bij Roelie Seinstra, Ir. Lelylaan 95 Wolvega, tel. 612387 of 

Sjoukje Held, Hesselinghstraat 12 Oldeholtpade, tel. 06 30767454.  

 

 

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. 

 
 
 



4   

 
Energie, armoede en schulden 

    

Door de energiecrisis nemen de prijzen voor gas en licht de laatste tijd enorm snel toe. Mensen die een 

variabel contract hebben of bij wie het contract afgelopen is zullen dat in hun portemonnee merken.  

 

Huishoudens met een kleine beurs worden als het ware overvallen door deze snelle en onverwachte 

prijsstijging. Uit onderzoek blijkt, dat deze huishoudens ook nog eens vaak gehuisvest zijn in oude 

slecht geïsoleerde woningen. 

 

De overheid komt met een compensatieregeling die voor iedereen geldt. Maar: sommige mensen 

kunnen deze compensatie wel missen, terwijl anderen er mogelijk niet genoeg aan hebben.  

 

De gemeente wil graag in contact komen met inwoners die geen mogelijkheid hebben het hogere 

energietarief te betalen of de energierekening wel betalen maar andere rekeningen daardoor laten 

liggen. Met name de ouderen hebben onze aandacht. 

 

Bent u of kent u inwoners die hier mee te maken hebben, de gemeente kan bijstaan in informatie en 

advies maar ook een helpende hand kan bieden. 

 

Hélène Hendriks | Consulent budgetadvies en schuldhulpverlening 

h.hendriks@weststellingwerf.nl  0561-691233 

 

Erik van Putten | Preventiespecialist schulden 

e.vanputten@weststellingwerf.nl 0561-691233 

 

Email: SHV@weststellingwerf.nl  

 

 

 
 
Afdeling de Stellingwerven van Humanitas start een nieuw project 
 
Kent U dat: ”ik heb zoveel meegemaakt, daar kan ik wel een boek over schrijven.” Vrijwilligers van Humanitas 
helpen elders in het land al bij het maken van een persoonlijk Levenstijdschrift; een glossy van 32 pagina’s met 
anekdotes, foto’s en het eigen verhaal. Nu wordt ook aan inwoners van Oost- en Weststellingwerf de 
mogelijkheid geboden om tegen bescheiden kosten zo’n Levenstijdschrift te laten maken. Het tijdschrift is een 
mooi geschenk voor de persoon zelf en diens familie. Het tijdschrift dient als middel om in gesprek te gaan en 
geeft een weergave van de achtergrond en interesses van de persoon. 
Een vrijwilliger van Humanitas voert gesprekken met de hoofdpersoon aan de hand van een vragenlijst. Er 
worden foto’s verzameld en ingescand. Thuis maakt de vrijwilliger gebruik van de online uitgeverij Jilster waar 
basis sjablonen voor Humanitas levenstijdschriften klaar staan. Uiteraard is het van belang om zorgvuldig om 
te gaan met de privacy van de hoofdpersoon.  

Interesse in een levenstijdschrift voor uzelf of een familielid? Vanaf nu kunt U zich aanmelden en worden de 
aanvragen op volgorde van binnenkomst en beschikbaarheid van de vrijwilligers in de planning opgenomen.  

Interesse om zelf als vrijwilliger aan dit mooie project mee te gaan werken?  

Voor vragen en aanmeldingen mailen naar: DeStellingwerven@humanitas.nl 

Naschrift: de hoofdpersoon betaalt € 2,00 voor een PDF en zou daarmee zelf naar een copyshop 

kunnen gaan. Het magazine kan ook gedrukt worden en dan zijn de kosten € 35,00.  

mailto:h.hendriks@weststellingwerf.nl
mailto:e.vanputten@weststellingwerf.nl
mailto:SHV@weststellingwerf.nl
mailto:DeStellingwerven@humanitas.nl
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Wel en wee van  het activiteitenfront..  

 
Clubkampioenschap, OSW heeft weer een nieuwe kampioen biljarten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Lenus van der Broek 
 
Door de Coronatoestanden kon er helaas in 2021 geen biljarttoernooi worden georganiseerd, maar gelukkig 
met inachtneming van de geldende regels kon er dit jaar weer volop sportief worden gestreden om de door de 
OSW beschikbaar gestelde fraaie bekers, waaraan tevens een grote wisselbeker is verbonden. 
Van alle acht biljartgroepen deden twee afgevaardigden mee aan een kleine competitie, die werd gespeeld 
over vier vrijdagmiddagen. Acht personen wisten zich daarin te plaatsen voor de finaleronden die zijn gespeeld 
op vrijdagmiddag 18 februari. Er werd nu gespeeld in een afvalsysteem. De winnaars plaatsten zich voor de 
halve finale en de verliezers speelden om de vijfde tot en met de achtste prijs. 
 
Van de vier biljarters in de halve finale plaatsten Gerard Sloot en Andries Drost zich tenslotte voor de finale. 
Na een spannende strijd wist Andries Drost Gerard Sloot tenslotte te verslaan en werd hij kampioen 2022.  De 
voorzitter van OSW ging op het eind van de middag met een toepasselijk woord de prijzen uitreiken aan de 
deelnemers en daarna de grote wisselbeker aan Andries overhandigen. 
Het was over het geheel een geslaagd en spannend toernooi met soms ook weleens verrassende uitslagen. 
Maar dat maakt wedstrijden nu net zo bijzonder. 
 
Namens de werkgroep van de organisatie, 
SJOUKE STUURMAN 

***** 
 
Postzegels 
Hebt u nog postzegels liggen en u doet er niets meer mee? Of u wilt er juist meer van weten? Neem 
dan contact op met Joop Bokma, tel. 614126. 
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OSW-Samen-Eten-Club, samen eten in huiskamerverband. Voor tafel 2 staat al een tijdje een stoel 
gereserveerd, wilt u ook wel eens koken voor anderen, laat het dan weten. Het hoeven helemaal 
geen ingewikkelde recepten te zijn, de gezelligheid van samen aan tafel staat hierbij voorop! 
Van tafel 1 ontving ik een leuk berichtje van Joke van Dongen over hun eetclubje. Ook daar hebben 
toentertijd 4 personen aan de oproep gehoor gegeven. Zij kwamen op zaterdagmiddag 19 februari 
bijeen. De gerechten op de foto’s die ik via de app ontving, zagen er heerlijk uit: groentesoep vooraf, 
bami met saté en tiramisu als toetje. Ook spotte ik twee flessen wijn op tafel! De gezelligheid spatte 
van de foto’s af! 
 

***** 
Yoga, er zijn zoveel aanmeldingen dat er inmiddels twee groepen zijn gevormd. Iedere 

maandagmiddag in het Parochiehuis. Inlichtingen bij Roelie Seinstra, tel. 612387.  

***** 

 

Er zijn verenigingen waarbij een groep mensen eenmaal per maand of per twee maanden gaat eten 

in een restaurant. Waarbij men om beurten een restaurant uitzoekt waar men dan met elkaar gaat 

eten en soms wordt er een ander uitstapje gemaakt. ‘Het is een verrijking, ik vind het heerlijk om van 

die oude-knakker-vrienden te hebben’ aldus een deelnemer. Ook iets voor leden van de OSW 

middels een nieuwe activiteit: OSW-Uit-Eten-Club? 

 

***** 
 
Zwemmen  
 
Er zijn zwemmers die al geruime tijd niet meer zwemmen maar nog wel op de lijst 
staan. Wij willen graag de lijst actualiseren en horen graag of u nog weer komt 
zwemmen of dat u inmiddels gestopt bent. Wilt u dit aan Eppie Groenhof doorgeven? 
Tel. 06 30875395. 

 
***** 

Internationale dansen 
Helaas moeten we constateren dat het aantal deelnemers aan deze activiteit terugloopt. Om deze 
activiteit blijvend te kunnen aanbieden zal het aantal dansers toch hoger moeten worden. Dus wilt u 
meedoen aan deze mooie vorm van bewegen op muziek? Iedere dinsdagmiddag, locatie De Rank, 
14.00-15.30 uur. Aanmelden kan bij Kiny Kuiper, tel. 615467.  
 

***** 
Festiviteitennieuws 

 
Optreden Marjolijn Meijers op vrijdagavond 11 februari in De Rank. Het aanvangstijdstip was een uur 
vervroegd nl. 19.00 uur. We mochten weer los weliswaar onder curatele want we moesten om 22.00 
uur de tent verlaten hebben. Dat was echter in de praktijk geen probleem. In de zaal zaten 100 
mensen, meer mocht ook niet. 
 
Een heerlijk stelletje muzikanten die niet gebonden waren aan één instrument maar lekker 
musiceerden en improviseerden, hun bedoeling was om ons te vermaken en dat deden ze. Heerlijk 
en lekker ontspannend. Volgens mij genoot iedereen ervan. 
We hebben hen op een passende manier bedankt en ze wekten de indruk dat ze nog wel eens terug 
wilden komen. 
 
In de pauze hadden we loten verkocht en die moesten getrokken worden natuurlijk, wat wonderwel 
lukte. Het was een hele klus om de vracht prijzen op de juiste plek te krijgen. Tegen tienen was 
iedereen vertrokken en naar we hopen blij en voldaan. 
En nu maar hopen dat we in de toekomst op deze manier verder mogen gaan. 
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Koersbal      Koersbal        Koersbal 
 

 

 

Start Koersbal op vrijdagmiddag 4 maart zoals altijd in De Rank. 

 

Zoals het er nu voor staat zouden we weer kunnen spelen,  maar ik laat een  

ieder daarin vrij. Mocht u denken ik durf het nog niet aan laat het mij dan even weten. 

We missen soms wel eens iemand en zeggen dan: ‘die is er nog niet’. 

En ook wordt er nog wel eens gewacht voor de paarvorming, alleen spelen is niet zo 

leuk. Neem eventueel een mondkapje mee. 

 

Graag tot ziens in goede gezondheid op 4 maart! 

                                                                                               

Vriendelijk groetend,                                                                                                                                 

Evert Waldus, tel. 0561 614640 

***** 

 
Wandelgroep OSW: lekker lopen en gezellig inburgeren 

 
Oktober 2020 zijn mijn man en ik in Wolvega komen wonen. Middenin de lockdown. Pas tegen de 
zomer van dit jaar werden langzamerhand weer activiteiten mogelijk en konden we beginnen met 
inburgeren. Ik besloot lid te worden van de OSW en gaf me op voor de wandelgroep. Onder de 
bezielende leiding van Dries Raggers herstartte die op 24 juni, toen koffiedrinken bij de Hema (traditie 
na afloop) weer mocht. Het lopen zelf is buiten en hoe dan ook voldoende coronaproof. 
 
De eerste keren lopen rond de 15 enthousiastelingen mee, bestaande leden en een enkele 
nieuweling zoals ik. Een leuke groep. Ik blijk met mijn 67 een van de jongsten. De oudste is 90 en 
loopt nog als een kieviet. We lopen in wisselende tweetallen en babbelen onderweg honderd uit. 
Thuis raken in Wolvega wil zo best lukken. Hoewel ik uit Den Haag kom, versta ik het Stellingwerfs en 
hier en daar een woordje Fries prima. Lekker lopen en als beloning gezellig aan de koffie. In flinke 
doch niet overdreven pas nemen we steeds een andere route door en om Wolvega, al zijn er 
natuurlijk grenzen aan wat je heen en terug in een uur kunt afleggen. 
 
In de zomerperiode was natuurlijk niet iedereen er elke keer. Maar nu de vakanties voorbij zijn, is de 
groep helaas toch wat uitgedund. Een enkeling moest zich om gezondheidsredenen terugtrekken, 
maar er zijn ook anderen afgehaakt. 
Een ‘harde’ kern van zo’n 8-10 wandelaars is overgebleven. Nieuwe deelnemers zijn welkom, vindt 
ook Dries; hoe meer zielen hoe meer vreugd! Ik wil ons donderdagochtend-rondje in elk geval niet 
meer missen. 
 
De wandelgroep loopt elke donderdagochtend van 9 tot 10 uur. Start- en eindpunt voor de Hema in 
de Van Harenstraat. Wie wil meelopen (een keertje op proef kan ook) of eerst meer wil weten kan 
terecht bij Dries Raggers, 0561-614992. 
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FIETSEN IS GEZOND EN GEZELLIG 

 

 

 

Dinsdag 8 februari was het weer OSW fietsmiddag. Dan denk je het zal mij benieuwen 

wat we te zien krijgen, want zulk mooi weer was het niet maar toch weer  

16 enthousiastelingen die op kwamen draven. 

 

Mooie ploeg, vertrokken om 13.00 uur richting Oldeberkoop binnendoor via 

Oldeholtpade/Nijeholtpade en over het sluisje van de Tjonger rechtsaf bij de rivier langs 

de brug over naar de Koepelbos. 

 

U begrijpt het al Koffie met gebak. Het ging erin als ????? 

 

Terug via de Hoeve en Oldeholtpade weer naar Wolvega. 

Wat wonen we toch in een mooie omgeving en wat is het leuk om daar op deze manier 

van te genieten. Al met al weer 40 kilometer onder de wielen door. 

We krijgen toch steeds weer een groep die zich langzaam maar zeker uitbreidt. 

Daar zijn we blij mee, en ik hoop u ook. Goed voor je sociale contacten en je 

gezondheid! 

 

De volgende fietstocht wordt gehouden op dinsdagmiddag 8 maart. Vertrek om 

13.00 uur op het parkeerterrein van FC Wolvega. 
 

Eppie en Pier 
 

 
***** 

 

Schaken 
 
 
Ook de schakers hebben intussen de schaakstukken weer in stelling 
gebracht. De data worden in onderling overleg door de schakers 
vastgesteld. Dus er is geen vaste morgen of middag voor gepland.  
Deze groep kan nog nieuwe schakers gebruiken. Wilt u meedoen, bel 
dan met Wiebe Nanninga, tel. 613567 of via e-mail: 
wiebeengea@home.nl 
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Jaaroverzicht 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Woensdagmiddag 20 april   Ledenvergadering in De Rank, aanvang 14.00 uur 
      
 
Vrijdagavond 28 oktober  Twee Recht Twee Averecht, aanvang 20.00 uur 

 
 

***** 
 
 
Een vraag vanuit onze leden: heeft de OSW ook iemand die kan helpen bij een probleem met de 
computer? Nee, die hebben wij niet. Maar wellicht is er wel iemand in ons ledenbestand die als 
vrijwilliger wil toetreden en onze leden wil bijstaan als zich een probleempje op computergebied 
voordoet. U kunt contact opnemen met Jan Schiere, tel. 06 50429680 of j.schiere@chello.nl.  

 
***** 

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

➢ Te koop een spiksplinternieuwe caravanluifel, omloop 7.50 meter met zijramen. De luifel zit 
nog in de verpakking. U kunt deze ophalen voor € 50,-. Te bevragen bij mevr. Schiere, tel. 
614781. 
 
 
 

***** 
 

U kunt de kopij voor het Nieuws van april t/m vrijdag 18 maart aanleveren via          
sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de brievenbus van Hesselinghstraat 12 te Oldeholtpade. 
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Activiteitenkalender bibliotheek Zuidoost Fryslân 

Wolvega Inloopspreekuur wijkagent dinsdag 10.00 – 12.00 uur 

Papierwinkel      13.00 – 15.00 uur 

  Taalplein   vrijdag  14.00 -  15.00 uur 

  Inloopspreekuur SeniorWeb 3 maart 14.00 – 15.30 uur 

  Juridisch spreekuur  10 maart 16.30 – 17.30 uur 

 

Noordwolde Inloopspreekuur wijkagent woensdag  13.30 – 15.30 uur 

  Juridisch spreekuur  1 maart 16.00 – 17.00 uur 

  Inloopspreekuur SeniorWeb 2 maart 10.30 – 12.00 uur 

 

 

***** 
 
 
 

 

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   

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/

