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April 2022 

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

 
Geachte leden, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Ledenvergadering op            

woensdag 20 april 2022, aanvang 14.00 uur, locatie De Rank. 

 

De toegang is gratis, echter voor de gastvrouw is het fijn te weten op hoeveel personen 

gerekend moet worden. U kunt zich aanmelden tot 15 april bij:    

Jan Schiere : 06 50429680  mail j.schiere@chello.nl 

Debbie Meina : 06 12489500  mail d.meina@kpnplanet.nl 

Neemt u uw ledenpas en OSW-Nieuws van april mee? 

Agenda 
1. Opening 

2. Herdenking van de leden die ons de afgelopen periode zijn ontvallen 

3. Vaststellen agenda 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 

5. Notulen van de Ledenvergadering d.d. 12 november 2021 (zie bijlage)  

6. Jaarverslag secretaris over 2021 (zie bijlage) 

7. Jaarverslag penningmeester over 2021 en begroting 2022: onze 

penningmeester, Co Bergsma, deelt de stukken uit en praat u bij.  

8. Verslag van de financiële commissie, te weten dhr. J. Bruinenberg en     

mevr. H. van ’t Ende.   

9. Bestuursverkiezing: aftredend secretaris Co Bergsma en voorgedragen als 

bestuurslid te benoemen Jan Schiere.  

10. Vacature bestuur 

11.OSiF 

12.Rondvraag 

13.Sluiting. 

Pauze 

Na de pauze zet de festiviteitencommissie het programma voort met            

Henk Dillerop, lezing ‘Kwetsbare bajesverhalen’. 

mailto:j.schiere@chello.nl
mailto:d.meina@kpnplanet.nl
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Notulen ledenvergadering gehouden op 12 november 2021 in de Rank en kerkzaal.  Aanwezig 110 leden! De 

lustrumviering bestond uit 3 gedeelten: Jaarvergadering, aan tafel en avondvullend muziekprogramma. Deze 

notulen behelzen alleen de vergadering. Onze voorzitter, Sjoukje Held, stuurde op mijn verzoek alle 

toespraken (14 kantjes A4!!!) die ze tijdens de bijeenkomst gesproken heeft. “Gebruik wat je wilt” mailde 

Sjoukje.  

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 haar welkomstwoord heeft uitgesproken.  

Het welkomstwoord van Sjoukje: Van harte welkom op deze algemene ledenvergadering en de 
Lustrumviering 5+1. En een bijzonder welkom voor wethouder Hanneke Zonderland en Jan 
Kloosterman, voorzitter OSiF. Ook een hartelijk welkom voor Anneke van Weperen. Zij moest even 
een drempel over om hier aanwezig te zijn, maar fijn dat je er bent. Voor wie haar niet kent, Anneke is 
de vrouw van oud-voorzitter Klaas van Weperen. En natuurlijk ook een hartelijk welkom voor onze 
nieuwe leden. En wat fijn dat u in zo’n grote getale hier allemaal aanwezig bent. Dat voelt een beetje 
als een cadeautje.  
 
Vijf + 1 jaar en 1 dag geleden is de Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega opgericht, oftewel de 
OSW. Het was dhr. Nanninga die het logo heeft ontworpen, een logo waar we nog altijd hartstikke blij 
mee zijn. Het doel wat wij ons ooit gesteld hebben is wel gehaald. De naam OSW is intussen zo 
bekend geworden dat er niet meer uitgelegd hoeft te worden wat dat is. En hoe mooi is dat!  
Ik wil graag met u allen een toast uitbrengen op deze mooie vereniging. Een vereniging van u allen én 
voor u allen. Ik hoop dat dit nog in lengte van jaren zo mag blijven. Proost! 
 
Ledenvergadering 
Wij als bestuur leggen in deze vergadering verantwoording aan u af voor de afgelopen twee jaar. U als 
hoogste orgaan binnen deze vereniging. Want vanwege de corona kon er vorig jaar en het jaar 
daarvoor geen ledenvergadering plaatsvinden.  
Wij missen vandaag 1 bestuurslid achter de tafel, en wel Gerrit van Drogen. Gerrit heeft een broze 
gezondheid en durfde het vanwege het coronavirus niet aan om hier te komen. Uiteraard vinden wij 
dat allemaal heel erg jammer, maar zijn welzijn gaat boven alles. 
 
Een bijzondere periode, zo moeten we het denk ik wel zien, als we terugkijken naar de laatste 
anderhalf jaar. Er hebben tijdens de coronaperiode niet zoveel activiteiten kunnen plaatsvinden, u 
heeft de terugblikken van onze secretaris gelezen.  
Alhoewel als je dat dan zo leest, dan denk je bij jezelf van ‘och we hebben toch ook niet stilgezeten’. 
Het is meer dat er aan de activiteitenkant niet zoveel kon, maar achter de schermen vindt er toch wel 
e.e.a. plaats. Het wikken en wegen of er weer activiteiten konden plaatsvinden, de kwetsbaarheid van 
onze leden in het oog houden en het missen van de sociale contacten anderzijds. Toch kunnen we wel 
constateren dat we zonder al teveel kleerscheuren door deze periode heen gerold zijn. En nu blijkt 
intussen dat we er nog lang niet zijn, het wordt alweer spannend.  Deze avond wederom een 
persconferentie. Je zou er haast wat moedeloos van raken.  
En toch, moeten we ook weer soms wat proberen te blijven genieten, en ik hoop dat we dit met 
elkaar ook vandaag kunnen doen. Laten we allemaal goed de afstand in de gaten blijven houden, het 
kan niet vaak genoeg gezegd worden, want dit schijnt het allerbelangrijkste te zijn. 
 
We hebben in augustus een bijeenkomst met de Ledenraad gehouden, dit toen met de vraag of er 
weer activiteiten konden worden opgestart. En we zijn weer volop in bedrijf gegaan. Weliswaar met 
een QR-code of negatief testbewijs in onze tas of broekzak, maar toch we konden gelukkig weer, maar 
hoe lang we dit kunnen volhouden, is nu weer de vraag.  
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Intussen heeft het Ouderenfonds gevraagd of de OSW weer het kerstdiner wil organiseren, maar ook 
hier is er nu nog geen groen licht gegeven. Men zal ook nu de persconferentie afwachten denk ik zo. 
Mocht het wel doorgang kunnen vinden dan zal onze Andries de rol van kerstcoördinator weer gaan 
vervullen. 
 
Ook de afgelopen anderhalf jaar hebben we toch weer met artikelen de Stellingwerf gehaald, 
berichten op de facebookpagina geplaatst, de website up-to-date gehouden, dorpskrantjes gevuld 
met nieuws van de OSW en zo proberen we toch om de naam OSW uit te blijven dragen. En dit alles 
heeft resultaat, want ook nieuwe leden van buitenaf weten ons te vinden.  
En ook het Nieuws heeft bijna iedere maand het daglicht gezien. Altijd in beweging, dus ook altijd wel 
wat te melden. En dus moesten ook onze bezorgers wel bijna iedere maand toch nog op pad. En nee, 
zij hebben nog geen vrijwilligersetentje gehad, maar dit gaat als alles goed gaat eind januari 
plaatsvinden.  
 
Onze pr-man Gerrit, altijd nog met ideeën, kwam met het plan om als bijvoorbeeld de gemeente een 
bijeenkomst met nieuwe inwoners houdt, wij daar misschien ook bij aanwezig kunnen zijn en een 
folder met ‘Even Voorstellen’ kunnen uitdelen. Wellicht kan dit zelfs wel bij meerdere organisaties en 
mogen we zelfs wel eens een presentatie houden over onze mooie vereniging.  
 
En last but not least, onze vrijwilligers die zorg dragen voor al die activiteiten, de bezorgers van ons 
Nieuws en mijn collega-bestuursleden. Al deze vrijwilligers die voor onze vereniging zo heel belangrijk 
zijn, want zonder hen kan de OSW niet bestaan. En ik blijf het zeggen, het is van belang om ons 
ledenaantal minimaal op peil te houden om deze vrijwilligersfuncties te kunnen blijven invullen. Ik wil 
ook u allen bedanken voor uw bijdrage in deze, want zonder u kunnen wij al helemaal niet. 
 
Ik hoef u niet meer uit te leggen dat we altijd nog in beweging zijn en wij doen er alles om dit ook zo 
te houden. Dit ondanks dat wij onze secretariaatsfunctie op dit moment nog niet hebben ingevuld.   

 

En hiermee verklaar ik deze ledenvergadering 2021 voor geopend. 

Vaststelling van de agenda: “Het kan zomaar zijn dat er deze keer wat met agendapunten moet 
worden geschoven en ik zal de tijd wat in de gaten moeten houden, dit i.v.m. het volgende 
programmaonderdeel. We doen ons best...  
Vaststellen van de agenda: 
Om te beginnen wil ik graag agendapunt 3 naar voren halen. De leden te herdenken die ons niet 
alleen deze afgelopen twee jaar zijn ontvallen maar de afgelopen zes jaar. Zij die ooit deel hebben 
uitgemaakt van onze vereniging en die ertoe hebben bijgedragen dat we de vereniging zijn die we nu 
zijn.  Ik wil u dan ook om een minuut stilte vragen.    
 
Dank u wel.   

 

Notulen van Ledenvergadering april 2019 (zie OSW Nieuws oktober 2021) OK 

Jaarverslagen secretaris over 2019 en 2020 (zie Nieuws oktober 2021) OK 

Jaarverslagen penningmeester over 2019 en 2020: onze penningmeester, Co 

Bergsma, zal u deze vergadering bijpraten: Op zijn eigen kenmerkende wijze loodst 

onze penningmeester ons door de brij van getallen. Zo duidelijk blijkbaar dat 

niemand een vraag heeft te stellen. Een warm applaus is zijn beloning. 
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Verslag van de financiële commissie, te weten de heren M.J. van Weperen en J. 

Bruinenberg. Laatstgenoemde prijst Co om zijn accurate boekhouding en met 

applaus wordt de penningmeester decharge verleend. 

Benoeming reserve cie. lid: Nu mevr. H. van ’t Ende een plekje opschuift, wordt de 

heer Theo Koning voorgedragen als reserve lid. Applaus! 

Pauze met feestelijk glaasje, het is niet voor niets een lustrumviering…  

OSiF: graag het woord weer aan Sjoukje: 
 
De OSiF in 2016 opgericht waarbij ‘Brede belangenbehartiging voor alle leden van de verenigingen’ 
voorop stond. De OSiF bestaat op dit moment uit 12 seniorenverenigingen die in totaal ongeveer 
3400 leden hebben. Van deze verenigingen zijn Leeuwarden en de OSW de grootste met samen 
ongeveer 2100 leden. Drie jaar geleden ontstond er discussie over de kosten van het lidmaatschap, 
van € 1,50 per lid per vereniging en toen is besloten vanwege de grote ongelijkheid tussen 
verenigingen en omdat er ook wel geld in kas was dit tijdelijk terug te brengen naar € 100,00 per 
vereniging. Intussen zou een commissie haar licht doen schijnen over een definitieve afdracht per 
vereniging. Toen kwam Corona en is er weinig geld uitgegeven door het stilvallen van activiteiten.  
 
Echter wil de OSiF verder bestaansrecht hebben dan zal opnieuw dit punt aan de orde moeten 
komen. De OSiF heeft ook geen structureel geld beschikbaar, alleen de contributie van de 
aangesloten verenigingen geven nog de mogelijkheden voor de noodzakelijke dingen.  
De vraag is nu wat willen de verenigingen. Men moet niet alleen een beslissing nemen over de 
financiën maar ook over een afvaardiging in het bestuur. De heren Walrecht en Kloosterman die dit 
huidige bestuur binnen de OSiF grotendeels dragen, treden in de komende jaren af, waarvan Jan 
Walrecht al in het voorjaar van 2022. Hun plaatsen moeten worden ingenomen door nieuwe 
bestuursleden uit de aangesloten verenigingen. 
Echter wij hebben daar een wat hard hoofd in. Wij hebben al eerder iemand in dit bestuur gehad, dhr. 
Teun Los, die zijn functie (vanwege een aantal redenen) na een tijdje weer beschikbaar heeft gesteld. 
Het is zo merken we nu ook zelf, moeilijk om aan bestuursleden te komen. Ook is de cohesie tussen 
de seniorenverenigingen onderling heel erg laag. Het nieuwsblad van Leeuwarden en van de OSW 
wordt iedere keer naar alle verenigingen gestuurd, maar wij krijgen geen enkele respons terug. Er zijn 
verenigingen die geen website hebben die geen nieuwsblad kunnen produceren, en die moeilijk uit de 
startblokken komen. Nu zijn het wel rare tijden geweest maar toch.. 
 
Wat doet de OSiF: Jan Walrecht evenals Jan Kloosterman en een aantal andere bestuursleden, die 
de contacten verzorgt met de provincie en andere organisaties waar beleid en planning voor ouderen 
wordt ontwikkeld. Er is o.a. een provinciaal project opgezet m.b.t. de gezondheid van senioren, de 
OSiF werkt samen in een project Burgercompetenties, de gevolgen voor Friese senioren wat betreft 
de corona, is betrokken bij een project van Zorgbelang Fryslan en is betrokken bij een project van de 
GGD m.b.t. preventie en gezondheid. Zo zijn zij ook betrokken geweest met allerlei andere partijen bij 
een project ‘Fries venster op thuiswonende ouderen’. De uitkomsten van dit project gaan in de nabije 
toekomst leiden tot een actieplan bij de zorgvraag voor ouderen.  
 
Er dient beleid te komen bij vragen naar zorg in een toenemende vergrijzing van de samenleving. 
Daartoe worden vanuit de OSiF ook bouwstenen aangedragen. Die input draagt bij aan een 
gevalideerde prognose van de zorg en ondersteuning van senioren waarbij ingezoomd wordt op het 
gebruik van de Wmo, Wlz en Zvw. Het werkterrein van de OSiF is de provincie Friesland, de Friese 
gemeenten, patiëntenorganisaties en zorgorganisaties.  
 
Nu zijn er zo langzamerhand nogal wat instanties die zich met ouderen bemoeien, dat heeft ook   
Betty de Winter al eerder geconstateerd in haar uitgebrachte rapport van december 2019. 
De OSiF wil middels een nieuwe strategie laten zien waarin zij zich onderscheidt van andere 
belangenbehartigende seniorenorganisaties.  
 
Een drietal bestuursleden van de OSiF t.w. Jan Walrecht, Jan Kloosterman en Carla van der Kooij zijn 
bij ons in de bestuursvergadering van oktober geweest. Zij gaan trouwens de komende periode met 
alle seniorenverenigingen om tafel om te onderzoeken hoe zij erin staan.  



5   
Zodat er in de voorjaarsvergadering een besluit genomen dient te worden over de toekomst van de 
OSiF. En intussen moeten wij met elkaar nadenken wat de toekomst van de OSiF is, ons beraden of 
en wat de toegevoegde waarde voor ons als OSW is door lid te zijn van de OSiF.  
 
Wij hebben tijdens ons overleg met hen een aantal kritische kanttekeningen geplaatst. Nu zijn wij ook 
in een positie dat wij geheel zelfstandig kunnen opereren en niet afhankelijk zijn, maar vele andere 
verenigingen kunnen dat niet. De communicatie tijdens de coronaperiode, het aandragen van 
bestuursleden is een punt, evenals de contributie, wat zien de leden van de OSW hiervan terug. 
Kortom wat is de toegevoegde waarde.  
Wij wachten nu eerst de gesprekken met de andere verenigingen af en de uitkomsten daarvan.  

 
Uitreiking oorkonde: de scheidende secr. mag uit handen van wethouder en lid 

OSW, Hanneke Zonderland, het Lidmaatschap van Verdienste ontvangen. Een met 

humor gelardeerde toespraak van Hanneke gaat aan deze overhandiging vooraf. 

Afscheid van ons bestuurslid Hannie Spin: We citeren Sjoukje:                                                                     
Hannie, als bestuurslid benoemd in het jaar 2012. Vrijwilligerswerk dus, wel vrijwillig maar niet 
vrijblijvend. Dat wordt wel eens onderschat.  
Na Bouke van Houten en Henk Stelma ben jij de ledenadministratie gaan doen. 
Tevens had jij als bestuurslid Zwemmen, Aquarobic en Klassieke muziek onder je hoede.  
Een afscheid uit het bestuur, maar je blijft behouden voor de OSW als ledenadministrateur. Nieuwe 
leden bezoeken en de toezending van het Nieuws aan leden die dit graag digitaal ontvangen. En ook 
voor de ledenpasjes blijf je zorgdragen.  
Hannie, als we aan jou denken, denken we aan spontaan, behulpzaam, accuraat, duidelijke mening 
en recht door zee. Iemand die staat voor wat ze zegt. Kortom een heel plezierig, fijn iemand om mee 
te werken, omdat je weet wat je aan jou hebt.  
Geen oorkonde, dat was voor jou niet nodig. Je hebt een oorkonde ontvangen toen je twee jaar 
geleden als penningmeester uit de festiviteitencommissie bent gegaan, en je hebt geen behoefte aan 
nog eentje. Wel hebben we een cadeautje in de vorm van een bon en een bos bloemen voor jou. Dit 
alles heb je dik verdiend.  
Hannie bedankt voor al jouw collegialiteit, voor je inbreng, grote inzet en voor je warme hart voor deze 
vereniging! En natuurlijk zien we ook jou bij het vrijwilligersetentje.  

 
Voordragen als bestuurslid Eppie Groenhof. Sjoukje zegt: 
Ja, deze keuze was eerlijk gezegd snel gemaakt. Eppie zat al bij de bestuursvergaderingen vanwege 
het penningmeesterschap bij de Festiviteitencommissie. En dat blijft ze ook doen. Eppie, een doener 
en een aanpakker. Die in oplossingen denkt en niet in problemen. Kortom een aanwinst voor ons 
bestuur, en we zouden haar graag verwelkomen als bestuurslid.  
 
Kunt u akkoord gaan met deze voordracht? Volgt een warm applaus 
 
Hierbij Eppie, ben je benoemd als lid van het bestuur van de OSW. 
Daarna stelt Eppie zichzelf aan de leden voor. Weer een warm applaus. 

 
Afscheid secretaris Andries Elgersma: Sjoukje, als laatste spreekster doelbewust als eerste 
in deze notulen genoemd, we citeren: 
‘Andries, je bent benoemd in 2007 als bestuurslid van de ANBO, afd. Wolvega. Je werd secretaris en 
was betrokken bij de oprichting van de OSW. Voordat de oprichting van een nieuwe vereniging een 
feit was, hebben jullie toentertijd diverse keren in Woerden op de deur geklopt, zijn er zelfs heen 
geweest, maar dit alles mocht niet baten. Geen eigen verantwoordelijkheid voor de geldstromen en 
toen ook de VOA aan de kant werd gezet en het bestuur een intentieverklaring moest ondertekenen 
wat er nog wel maar zeker ook niet mocht was de maat vol. Er werd dan ook niet getekend waarna 
een paar weken later per aangetekende brief Wolvega werd geroyeerd. In de bestuursvergadering 
waarin het besluit werd genomen niet te tekenen werd direct daarna besloten om een nieuwe 
vereniging op te richten. En aldus geschiedde. Het was Jan Walrecht die jullie heeft gestimuleerd en 
de weg heeft gewezen richting een nieuwe vereniging. De gang naar notaris, kamer van koophandel 
en bank werd gemaakt voor het openen van een nieuwe betaalrekening. Al met al is dit een heel 
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drukke periode voor jullie allen geweest die met vallen en opstaan is afgelegd. Het was zoals Jan 
Walrecht toen verwoordde aan Klaas en jou: ‘ it is een bulg vol wurk’! 
 
Denk maar aan het invullen en passeren van de Statuten, de organisatie rond de 
lidmaatschapskaarten en de wijze van incasseren van het ledengeld (om er een paar te noemen). De 
beloning kwam die middag voor jullie in De Rank. Rond de tweehonderdvijftig aanwezigen bezorgden 
jullie als terugkerend bestuur kippenvel. Een eigen vereniging met een eigen financieel verhaal en 
een verantwoording naar de eigen leden. Om zoiets van de grond te krijgen heb je bestuursleden 
nodig die van aanpakken weten zei Klaas van Weperen bij zijn afscheid.  
 
Jullie begonnen op 11 november 2015 de vereniging met 657 leden en intussen staat de teller op 
1000. Je hebt met 3 voorzitters samengewerkt, t.w. Corry Korver, Klaas van Weperen and me. En 
toen kregen Co en ik dit berichtje op 6 september 15.12 uur: 
Dag Sjoukje en Co,  

Jullie secretaris van de OSW is nu 85 jaar. Voor hem en de OSW is het moment gekomen om een 
punt achter deze activiteit te zetten. Nu ik ook wat meer thuis moet zijn, is dat een reden te meer om 
dit besluit te nemen. 

Met groot genoegen heb ik mijn taken uitgevoerd. Maar nu acht ik de tijd gekomen te zijn dat een 
ander deze functie op zich gaat nemen. Ik kan mijn opvolgster/er nu nog inwerken, voor zover 
gewenst. Hand- en spandiensten kan ik desgewenst voorlopig blijven vervullen. 

Met veel plezier heb ik met dit bestuur mogen samenwerken. Grote dank hiervoor. 

Met een hartelijke groet, 

Andries 

Ja, dit bericht kwam even aan bij ons allemaal en moest even verwerkt worden. Natuurlijk wij 
snappen dit besluit, maar toch..  
 
En dan beginnen de radertjes te draaien wat jij voor ons allemaal hebt betekend: 
 

- Agenda’s opstellen, notuleren, verslagen maken 

- De prachtige jaarverslagen zoals alleen jij die kunt opstellen 

- Het spelen met woorden, echt ongekend!  

- De inbreng in de bestuursvergaderingen en dan ook met de nodige humor gelardeerd 

- Jaarvergadering, de scheepspetten op en ‘op volle kracht vooruit’. En we zijn met volle kracht 

vooruitgegaan. 

- De leesgroepen en de cursus Filosofie die jij onder je hoede had 

- De diverse gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente die hebben plaatsgevonden 

- Samen achter de laptop een Webinar volgend over de WBTR 

- Recepties bezoeken 

- De kopieermachine die een stencilmachine bleek te zijn en die uit het raam aan de Van 

Nijmegen Schonegevelstraat moest worden getakeld. En jij was daarbij. 

- De inspectie van de biljartlocatie 

- Al jaren voor het Ouderenfonds kerstcoördinator van het kerstdiner 

- Kan ik nog wat doen of kan ik hier wat in betekenen, uitspraken die zo bij jou horen.  

- Nooit een vergeefs beroep op je doen, altijd paraat.  

- En ondanks jouw leeftijd sta je nog midden in de maatschappij en ben je nog altijd in voor 

nieuwe dingen. Ook dat is tekenend voor jou.  

 
Kortom, een secretariaat wat immer op volle toeren draaide met jou als de spin in het web. 
 
Je ‘Belevenissen van toen’ in het Nieuws, hebben op menigeen grote indruk gemaakt. Je rol later als 
vertrouwenspersoon, deze heb je ook binnen de OSW vervuld. Altijd het goede in de mensen willen 
zien. Als wij nog wel eens iets hebben van: Nou ja, zeg! Reageer jij wat gematigder en zegt dan: ieder 
doet naar beste vermogen. En zo is het ook.  
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Als ik je bestookte met vragen was het antwoord: ‘Stook maar raak! Ik ben 24 uur en 7 dagen paraat. 
Stofzuigen is gebeurd, peertjes zijn geschild en de piepers ook. Verder nog wat kleinigheden die geen 
naam hebben, maar wel moeten gebeuren, aldus mijn chef’. 

En dat lieve mensen, is onze secretaris ten voeten uit.  
 
En dan niet te vergeten jouw Akke. Akke, jouw achtervang, steun en toeverlaat. Ook jij stond altijd 
met raad en daad klaar. Jullie hebben altijd veel samen gedaan altijd denkend in het belang van de 
OSW. Jouw mening Akke, was voor mij van veel waarde als ik met name in het begin van mijn 
voorzitterschap aan jullie beiden mijn toespraken of een voorwoord voorlegde, of ik niets of niemand 
vergat of het wel oké was wat ik geschreven had. Dank je wel daarvoor. En ik hoop dat jullie nog vele 
jaren samen mogen zijn! 
 
Ik had Andries een 3 regels tellend berichtje gestuurd. In de laatste zin liet ik blijken moeite te hebben 
met zijn afscheid. Maar dat alles went, toch?? Waarop ik zijn antwoord ontving: 
 
3e zin: Zou het????  
 
En hiermee is denk ik, alles wel gezegd’. 

 
Een prachtig boeket namens het bestuur en een bon onderstrepen de dankbaarheid. Ook 
van Jan Kloosterman (namens OSiF) klinken hartverwarmende woorden die gepaard gaan 
met een prachtig boeket rozen. Namens De Rank spreekt Anneke. Ook van haar mag de 
secretaris bloemen in ontvangst nemen. Andries spreekt daarna een kort dankwoord. Een 
prachtig afscheidslied als afsluiting van deze bijeenkomst wordt gevormd door koorzang van 
bestuursleden waarvan Andries en Akke genieten. 
 
 
Laatste, door de scheidende secretaris gemaakte notulen, december 2021. 
 

***** 

 

TERUGBLIK 2021 

Een bewogen jaar voor onze OSW 

Corona, veel ziekte, wisseling in bestuur, veel activiteiten, die wel of niet door konden 

gaan: zo maar een greep. 

Leden: We starten dit jaar met 1009 leden en sluiten dit jaar af met 999 leden. 

Hannie schreef: Overleden leden: 25, Direct opgezegd: 27, Opgezegd eind 2021: 10, 

Nieuwe leden: 61. Het hele jaar speelt Covid ons parten. Hoeveel leden ons ontvallen 

zijn door deze ziekte zullen we nooit weten. Wat we wel weten is dat heel veel 

activiteiten wel gepland waren, doch niet konden doorgaan vanwege 

overheidsmaatregelen. Zo mochten we bijvoorbeeld met de kerstdagen maximaal 4 

gasten thuis uitnodigen.  

Bijeenkomsten Bestuur: Op de volgende data alleen het DB i.v.m. corona 

maatregelen: 21/1 - 18/2 -15/3. Notulen van de eerste bestuursvergadering in 

2021. Gehouden in De Rank. De voorzitter, Sjoukje Held, kon de volgende leden 

welkom heten: Hannie Spin, Roelie Seinstra, Eppie Groenhof, Co Bergsma, Debbie 

Meina en Andries Elgersma. Helaas moest Gerrit van Drogen verstek laten gaan 

i.v.m. gezondheid. Verder vergaderde het bestuur op 16/8, 16/9, 14/10, 9/11 en 

16/12. 
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Uit de notulen:18/2: In memoriam Tjeerd landman. Zijn rol bij organisatie 

Klootschieten zal Roelof Mintjes verzorgen.                                           

Begroting 2021 ziet er piekfijn uit.  

Hannie mailde o.a.: ”Ik word dit jaar 75. Ik vind dat mijn tijd erop zit na 10 jaar. De 

ledenadministratie wil ik nog wel blijven doen.”  

Er zijn maar liefst 131 gegadigden voor een bevrijdingsontbijt voor leden geboren 

voor 5 mei 1945. Mede door het bar slechte weer kunnen diverse oude voertuigen 

niet rijden en loopt de distributie van de soep volledig in de soep.  

Met Pasen wordt elk lid getrakteerd op een netje paaseitjes voorzien van passend 

kaartje met ons logo.  

Op 15/3 moet het DB besluiten de productie van ons Nieuws uit te besteden bij 

copyshop. Wegens ziekte van Klaas van Weperen, die jarenlang de productie van 

ons Nieuws verzorgde, was uitbesteding noodzakelijk. Op 3 april komt het bericht 

van Klaas zijn heengaan. Zijn nagedachtenis zal door de OSW als lid van Verdienste 

in ere gehouden worden.  

Sjoukje voorziet Stellingwerf, Holenpathe en Weststellingwerf Expres van OSW-info.  

Jeu de Boules start weer op 6 april volledig coronaproof met 39 deelnemers.  

Eppie Groenhof zal op de ledenvergadering worden voorgedragen als opvolgster van 

Hannie Spin.  

Uit de notulen van 22 juni: “Een speciaal woord van welkom gericht aan Gerrit. 

Wegens ziekte was dit sinds lang de eerste bijeenkomst die Gerrit weer kon 

bijwonen. De voorzitter verwoordt onze gevoelens van meeleven.”  

Activiteit Fietsen: “een drieman(vrouw)schap gaat deze activiteit begeleiden: Eppie 

Groenhof, Pier Postma en Dries Raggers. Prachtig!”  

Biljarten en kopieermachine: dankzij grote inspanningen van Co hebben onze 

biljarters nieuw onderdak gevonden in een zaal van pand Chroomweg 45. In de 

zomer verhuist de machine naar “onze” biljartzaal. De verhuizing van 

laatstgenoemde werd bewerkstelligd door verhuisbedrijf Wolthuizen uit Heerenveen 

met gebruik van tillift. De hierbij gesneuvelde dakpan is vakkundig vervangen door 

bouwbedrijf Koning. Met dank aan Anneke van Weperen voor alle medewerking.  

Uit de notulen van 9 november: “Monteur heeft duidelijk uitleg gegeven aan Eppie, 

Sjoukje en Co. Het blijkt een stencilmachine te zijn. Ideaal voor ons doel. Kan nog 

jaren mee.”  

In verband met Covid-19 kan een lid alleen deelnemen aan een activiteit als 

vaccinatie of negatieve testuitslag kan worden aangetoond.  

Afscheid Hannie: Een heerlijk gebakje waarop Hannie trakteert moet de pijn van het 

afscheid verzachten. Dit afscheid zal pas op de ledenvergadering in november haar 

beslag krijgen. Tot zolang kunnen we nog van haar vrolijke inbreng profiteren. 

Gelukkig blijft ze de ledenadministratie verzorgen. 
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Contact met Diny Riemersma (dansen) en Annie van Kommer (MBVO) : zij komen 

voor een overleg en onder genot van drankje en hapje komen wel en wee ter sprake 

mitsgaders de planning voor het komende seizoen voor wat betreft Dansen en 

MBVO. 

Uit de notulen van 16 augustus:  

Tentoonstelling Kijkzaal: Georganiseerd door Wiebe Nanninga met medewerking van 

zijn cursisten, leden van onze OSW. De openingstoespraak was van onze vz., 

Sjoukje Held. Onze creatieve schilders in de Kijkzaal: Zeer positieve uitstraling. Het 

geheel komt onze naam ten goede! 

Naamwijziging op voorstel van Diny: Volksdansen wordt Internationale Dansen. De 

namen van 20 danseressen staan op de lijst. 

Kerstbijeenkomst: voorstel naar festiviteiten com.: kerstmiddag op 22 december 

m.m.v. Jannet Krikke. Afsluiting met kerstmaaltijd. Op 12 januari is er een 

nieuwjaarsbijeenkomst. Alles afgelast! 

Debbie en Roelie gaan als verspieders meedoen met Bingo in De Rank om de fijne 

kneepjes af te kijken. Aanschaf van Bingomolen en balletjes is geen punt. Er moeten 

knappe prijzen te winnen zijn als de OSW een Bingobijeenkomst verzorgt.  

Uit de notulen van 16 september: Bingo: Er bestaat zeer geringe belangstelling tot 

heden. Roelie en Debbie zien het niet zitten, gezien de reactie, om deze activiteit aan 

te bieden 

Klassieke muziek: Hannie steekt voelhoorns uit bij diverse betrokkenen. 

Uit de WMO: (Roelie): Roelie heeft hernieuwde energie gekregen. Zij gaat deelnemen 

op 22 september a.s. aan een bijeenkomst “Versterking keten samenwerking 

ouderen”. Wordt vervolgd dus.    

Ledenadministratie: Uit de ledenadministratie (Hannie): Huisbezoek Hannie en 

Debbie bij nieuwe leden loopt voortreffelijk en naar beider tevredenheid.  

Hannie zal Gerrit berichten over de gift aan nieuwe leden. Gerrit had een 

notitieblokje + pen met OSW opdruk. Dat is leuk geven. Gerrit zal bestellen. 

Uit de notulen 14 oktober: Opening door onze voorzitter: Sjoukje Held. We maken 

kennis met onze nieuwe docente schilderen: Marijke Booij. Op 16 november loopt de 

schildercursus o.l.v. Fledderus ten einde. Voorstel: op dinsdag 9 november 13.00 

uur in Parochiehuis een kennismakingmiddag georganiseerd door Debbie met 

cursisten en Marijke.  

Op donderdag 16 september 2021 werd er in restaurant Bruisss in Wolvega overleg 

gevoerd vanuit de OSiF door Carla van der Kooij, Jan Walrecht en Jan Kloosterman 

met het voltallig bestuur van de  Onafhankelijke Senioren-vereniging Wolvega -

OSW-. Een nieuwe herstart van de vereniging na een lange tijd van stilstand door 

corona is niet alleen nieuw maar vooral spannend, bleek uit het verslag van 

voorzitter Sjoukje Held. Veel senioren hebben toch angst overgehouden en moeten 

een drempel nemen om weer deel te nemen aan activiteiten. 

Een punt dat in de vereniging speelt is de vergrijzing van de leden. Jonge senioren 

zijn steeds minder geneigd om zich te verenigen en mee de schouders te zetten 

onder de activiteiten die aangeboden worden vanuit de vereniging.  
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Ook het bestuur vergrijst en dat is een zorg. Vanuit de OSiF werd discussie met het 

verenigingsbestuur van OSW gevoerd over de functie van de koepel organisatie 

OSiF. De communicatie in de afgelopen maanden heeft onder druk gestaan en het 

wordt tijd om de toekomst van de OSiF als koepel over een aantal onafhankelijke 

seniorenverenigingen na vijf jaar opnieuw te bekijken. Een brede 

belangenbehartiging van de Friese seniorenverenigingen op provinciaal niveau is 

vanaf het begin de doelstelling geweest. Discussie is er over het 

verwachtingspatroon van verenigingsbesturen en hun leden ten opzichte van de 

OSiF. Heldere taken en heldere communicatie heeft de OSW in de afgelopen jaren 

gemist bij de OSiF en verdient meer aandacht.  

Voorstel via mailbericht is ontvangen van Heerenveen: Een samenwerkend bestuurlijk overleg 

twee keer per jaar. Tussen de verenigingen LOS Leeuwarden, OSW Wolvega en OOVH in 

Heerenveen. 

Voorstel km. vergoeding van 33 cent naar 42 cent brengen. Een liter benzine kost 

tegenwoordig ongeveer 2 euro. 

Komend afscheid secretaris “wegens functie elders”: Onze voorzitter deelt mee dat 

het bestuur met het volgende voorstel komt: aftredende zal worden voorgedragen 

aan onze leden als lid van verdienste. Enkele namen van eventuele opvolgers 

passeren de revue.  

Uit de notulen van 9 nov.: Fysiosport, cursus Valpreventie: zoals het nu lijkt kan 

men niet aan de vereisten van De Friesland voldoen om voor vergoeding in 
aanmerking te komen. Intussen heeft Wilma het bij twee medewerkers neergelegd. 
Wordt vervolgd Co! 

 

Evaluatie etentje bestuur met aanhang: 30 oktober in Oldeholtpade bij “De 

Rustende Jager”. Prima verzorgd. Lekker en gezellig. Fijn dat we allemaal nog 

aanwezig konden zijn.  

Opvolging secretaris: zolang er nog een vacature is neemt Co statutair het 

secretariaat erbij. 

Voorstel om Dick Bruinenberg een attentie te geven. Hij is de maker van het nieuwe 

jaarboekje dat i.v.m. corona niet is verschenen. 

Theo Koning heeft Sjoukje aangeboden volgend jaar in de kascommissie zitting te nemen. 

Klassieke muziek: Hannie: In Terra een prima locatie gevonden. Op donderdagmiddag is de 

school dicht en staat dan ons ter beschikking. Kan ook op avond. Overleg met docent. 

(Hannie). Terwijl ik deze zinnen typ komt er een mailtje van Hannie binnen: Op 8 nov. 2021 om 

19:58 heeft Rudolf Nammensma <rudolfnammensma@icloud.com> het volgende geschreven: Fijn dat het is 

gelukt en naar ik hoop hebben ze goed beeld en goed geluid. Ik neem binnenkort contact met ze op. De data: 

27/1, 3/2, 10/2 en 17/2.  

Debbie doet melding van schildercursus. Voldoende cursisten voor cursus 2. 

Hannie: ledenpas: met het Nieuws van januari. 

Uit de notulen van 16 december: Opening door voorzitter Sjoukje Held. Een 

bijzonder hartelijk welkom voor Jan Schiere, die vandaag voor de eerste keer 

aanwezig is. Het is vandaag de laatste vergadering van dit jaar. 

Vacature secretaris: voorstelrondje Jan Schiere. Jan heeft zich gemeld voor deze 

functie en krijgt de tijd om zich de werkzaamheden van secretaris eigen te maken. 

mailto:rudolfnammensma@icloud.com


11   

In het voorjaar vindt evaluatie plaats of deze functie hem bevalt. Is dit het geval dan 

kan benoeming in de ledenvergadering van april plaatsvinden.  

 

Evaluatie Ledenvergadering 12 november 2021 
Mede door het afscheid van Andries en Hannie en de lustrumviering was de 

opkomst groot. Het was een goede en mooie bijeenkomst met een waardig afscheid 
van twee bestuursleden.  

 
Mededelingen penningmeester (Co): Co stelt voor om de contributie voor het jaar 
2022 voor de 2e keer op rij te halveren naar € 10,-. Vanwege het feit dat door 

coronamaatregelen activiteiten niet meer altijd gehouden kunnen worden. De 
penningmeester noemt dit voorstel verantwoord t.o.v. de te verwachten inkomsten 
en uitgaven. De aanwezige bestuursleden gaan unaniem akkoord met dit voorstel. 

Dit alles onder voorbehoud van onverwachte zaken mochten zich die voor medio 
januari nog aandienen. 
 
Overige activiteiten 
> Roelie: Yoga in januari, data nog niet bekend. 
> Biljartkampioenschappen 4 vrijdagen in januari 2022.    
> Koersbal is gestopt evenals het Dansen en Wandelen. 
> Bewegen voor ouderen in De Rank, Parochiehuis is gestopt. 
> Kaartverkoop zwemmen 4 en 5 januari 2022. 
> Jeu de Boules gaat gewoon door! (Inmiddels gestopt) 
> Biljarten is voorlopig op de morgen en middag. (Inmiddels gestopt) 
 

Voor wat betreft de lustrumviering en alles wat er in ons Nieuws geschreven is over 
allerlei zaken, geredigeerd door onze nimmer aflatende inzet van onze voorzitter, Sjoukje 

Held, verwijzen we graag naar ons ”Nieuws”.  
Minstens 10 keer per jaar heeft dit blad gefungeerd als bindmiddel tussen bestuur en 
leden. Zaken waaraan we “geen actieve herinnering hebben” en node gemist worden in 

dit overzicht, kunnen toegevoegd worden. 
 
Oudejaarsmiddag 15.25 uur Andries Elgersma 

 
***** 

 
 

IN MEMORIAM  

 
Op zaterdag 6 maart 2022 is overleden Rudie Hettinga, lid van de Ledenraad. 

 
Bewogen en bevlogen, gastvrij, begaan met de noden in deze wereld, behulpzaam, 
vriendelijk en meelevend, zijn zomaar enkele trefwoorden.   
Zij was de contactpersoon voor onze leesgroep en daardoor lid van de Ledenraad. Op de 
dag van haar begrafenis zou zij onze gastvrouw geweest zijn. Zij was de contactpersoon van 
de groep en onderhield het contact met de bibliotheek . 
Met warme gevoelens denken we aan haar terug. 
 
Leeskring 1: Ans van Veen, Roza Bootsma, Janny van der Werf, Loes Groothoff, Andries Elgersma.  
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OSW Jeu de Boules competitie 2022 gaat van start 

Nadat de hele winter op de dinsdagmiddag door een aantal leden werd gebould is het nu tijd om 

de zomercompetitie op te starten. 

Op de dinsdagmiddagen 12 en 19 april spelen we nog geen competitie maar oefenpartijtjes. Op 

26 april gaat de zomercompetitie beginnen.  

De begintijd op dinsdagmiddag is 13.30 uur wel graag om 13.15 uur aanwezig zijn in de SIOS-

kantine i.v.m. de loting van de teams.  

Op 14 april begint om 18.30 uur het donderdagavond Jeu de Boules training/spelen. Je mag ook 

later komen en dan alsnog worden bijgevoegd. Kosten voor deelname zijn € 5,00. Op de 

donderdag is er geen kantine open wel is er een toilet beschikbaar.  

De kosten voor deelname aan de zomer competitie zijn € 20,00. Deze leden kunnen ook 

kosteloos deelnemen op de donderdagavond.  

Als je vragen hebt zijn kun je contact opnemen met de spelleiders Hans Post 0610594743 of 

Harm Oosterkamp 0616592554. Uiteraard zijn ook nieuwe Jeu de Boules spelers welkom. Kom 

eens langs om kennis te maken met het spel er zijn boules aanwezig. 

 

Tot ziens op de OSW Jeu de Boulesbanen Kruistraat 7a Wolvega achter het SIOS-complex. 

 

***** 

 

 

Misschien een idee…… 

 
Afgelopen maand kwam bij de OSW een mail binnen over de Luistermap. 
Ouderen luisteren niet veel naar podcasts (gewoon een verhaal, een gesprek of 

muziek zoals op de radio, maar dan opgenomen zodat je het kunt afspelen als het 
jou uitkomt). 
In Google typt u Luistermap en u krijgt gratis allerlei verhalen en podcasts voor- en 

door ouderen en onderverdeeld naar onderwerp. 
 

Misschien een idee als u zich een keer verveelt of als het moeilijker wordt om dingen 
te lezen. 
 

N.B. in de bibliotheek vind je grote letterboeken als het zicht minder wordt en ook 
gesproken boeken op cd. 

 
Jan Schiere 
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DAGTOCHT GELDERLAND 

op vrijdag 6 mei 2022 

 

Wij gaan eerst naar het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum in Terschuur. 
In het museum is een uitgebreide collectie van oude ambachten en oud speelgoed te 
vinden. Er zijn ruim 160 verschillende ambachten, beroepen en winkeltjes te vinden. U 
komt ogen tekort. 
Daar worden wij ontvangen met een kopje koffie/thee met gesorteerd gebak. 
Na de lunch, bestaande uit oma’s soep en diverse broodjes met drinken erbij, bezoekt 
u het speelgoedmuseum met een indrukwekkende verzameling van oud en antiek 
speelgoed. 
 

Vervolgens brengt de bus ons naar Garderen, waar u zich op het Veluws 

Zandsculpturenfestijn zult verwonderen over de prachtige zandsculpturen. 

Zandkunstenaars uit alle delen van de wereld creëren hier jaarlijks de meest 

schitterende zandsculpturen met jaarlijks een nieuw thema. 

Na een afsluitend kopje koffie/thee met appelgebak rijden we naar een dinerlocatie 
voor een goed verzorgd 3-gangen diner. 
 

De kosten voor deze prachtige en goed verzorgde dag zijn: € 75,00 p.p. bij opgave 

contant afrekenen. 

U kunt zich hiervoor opgeven op 12 april van 10.30 tot 11.30 uur bij De Rank, 

Kerkstraat 49 in Wolvega. 

Opstapplaatsen: 

Vierkant, Lycklamaweg om 08.00 uur 
Action, Sportlaan om 08.15 uur 
 
Wij willen 1 bus laten rijden, dus: vol=vol! 

 

Wilt u nog inlichtingen? Bel dan met Harm van der Wal, tel. 06 23467430. 
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Wel en wee van  het activiteitenfront..  

 

De Jeugd van Toen, geeft op zondagmiddag 3 april a.s. nog een voorstelling voor familie, 

vrienden en bekenden in zalencentrum Klijnstra, aanvang 14.00 uur.  
Nu waren er leden van de OSW die door omstandigheden verhinderd waren op 11 maart. Mocht u de 
Jeugd van Toen nog willen zien dan bent u van harte welkom! U dient zich echter wel op te geven (dit 
vanwege het klaarzetten van stoelen etc.) bij Anneke Bruinenberg, tel. 614526.  
 

Reiscommissie, de commissie is op zoek naar nieuwe leden voor het mede organiseren van 

leuke uitjes. Mocht u hier wat voor voelen, bel dan met Harm van der Wal tel. 06 23467430 of Roelie 
Seinstra, tel. 0561 612387. 
 

Samen Eten 
Misschien nog een kleine aanvulling op het berichtje over de Samen-Eten-club. Destijds zijn Joke en 
ik met z'n tweeën begonnen, dan heb je tenminste een begin. Later zijn via via de andere twee er bij 
gekomen. Wij koken om de beurt, het is dus niet zo dat één iemand steeds "de klos" is. 
En inderdaad: wat is het gezellig!  
 
Groeten, 
Diny Makkinga 

 
Ps. Mocht u hier ook wat voor voelen, geef u dan op bij Sjoukje Held, tel. 06 30767454. Er heeft zich 
al iemand voor opgegeven, wie is de volgende? 
 

Kunstgroep, donderdagmiddag 24 maart is het kunst-uitstapje gepland. De bedoeling is dat men 

naar museum Belvédère in Oranjewoud gaat. Daar is naast de vaste collectie een 
dubbeltentoonstelling van Isabella Werkhoven met de titel ‘Landschappen aan de Buitenrand’ en van 
Dianne Bakker met de titel ‘Tuinen der Lusten’.  

Mocht u belangstelling hebben voor de Kunstgroep, neem dan contact op met Trijntje Köhler,           
tel.  06 29 54 77 61. 

Klootschieten, inmiddels is deze activiteit ook weer gestart. Iedere woensdagmiddag, aanvang 

13.30 uur. De start is op het parkeerterrein achter Van der Valk. Wilt u inlichtingen, bel dan met 
Roelof Mintjes, tel. 0561 615712. 

 

 

***** 

Limerick Sjoerd Brattinga 
 

De Coronastress is weer gedaan, 
We konden weer naar koersbal gaan: 

Ieder wacht weer af in smart, 
Punt voor geel of punt voor zwart, 
Of rolt de bal nu buiten de baan? 
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Wat was.. 

Optreden van onze Jeugd van Toen op 11 maart bij zalencentrum Klijnstra, s’middags en 
s’avonds. We konden genieten van een leuk en vermakelijk programma met een lach en een 
traan met de titel: 

WEER ES WAT AANDERS 
 
Heel lang moeten wachten om jezelf te presenteren aan je eigen publiek, 3 jaar wel te 
verstaan. Trappelend en nerveus ongeduldig. Komt ’t goed doen we ’t goed? 
Mar ‘t leup als un trein eerst op gang komm’n en wat onwennig (‘s middags) en dan             
(‘s oavonds) mit volle voart en ut publiek ging mit. Wat was het mooi, bedankt!  
 
Altijd moeilijk om je kwetsbaar op te stellen maar ook sterk. Al met al een bijzonder geslaagd 
optreden door onze eigen cabaretgroep waar we met recht trots op mogen en moeten zijn. 

PETTIE OF 
Pier Postma 
 

***** 
 
 

 

 

Dinsdag 8 maart om 13.00 uur hadden zich 18 bikkels verzameld op het 

parkeerterrein van de FC. De tocht ging richting Tuk. Met een stevige 

tegenwind moest er flink getrapt worden. Via de Blesse en Willemsoord hadden we 

voor Tuk een pitstop. Hier werden we door Meintje getrakteerd op een Willemientje, 

lekker.  

 

Langs het Steenwijkerkanaal en nu voor de wind gingen we als een speer naar de koffie 

in Ossenzijl. In het nieuwe restaurant Oss&Zyl stonden ze op ons te wachten met koffie 

en een grote keuze aan gebak. Maar aan alles komt een eind, we moesten weer verder 

met voor, tegen,- en zijwind richting de Driewegsluis en door de prachtige 

Stellingwerfse natuur met de eerste scholeksters kwamen we om half 5 moe maar 

voldaan weer in Wolvega aan.  

 

We gaan weer fietsen op 12 april nu weer  om 13.30 uur, zoals gebruikelijk vanaf het 

parkeerterrein vanaf de FC. 

 
***** 

Wist u dat……. 

- Vanaf 1 juli rookmelders verplicht zijn in iedere woning en op iedere woonlaag?  

- Dat we nog geen vrijwilliger hebben gevonden bij computerproblemen?  

- Bezoek aan bioscoop ook een leuk uitje is? Filmtip: The Duke. 
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Vanuit de gemeente Weststellingwerf is gevraagd voor plaatsing van onderstaande: 
 
Uitnodiging feestelijke Opening doortrapseizoen 2022. Op woensdag 13 april openen we het 
fietsseizoen 2022! Daarom organiseert de gemeente Weststellingwerf, net als alle Friese gemeenten 
van 10.00 -13.00 uur een gezamenlijke aftrap van het programma Doortrappen. Alle 55+ers in de 
gemeente Weststellingwerf zijn welkom voor een gezellige en sportieve ochtend onder leiding van 
schrijver en ereburger Johan Veenstra!  
 
Wat is Doortrappen? Doortrappen is een landelijk programma om senioren in Nederland meer te 
laten fietsen. Het staat voor verbinding in veiligheid, eenzaamheid en gezondheid. Gemeente 
Weststellingwerf vindt zo lang mogelijk fit blijven belangrijk en doet daarom graag mee met deze 
provinciale actie.  
 
Opening van fietsseizoen. In Weststellingwerf trappen we af met een opening van de wethouder. 
Na een lekker kopje koffie fietsen we samen een mooie route. Speciaal voor deze gelegenheid heeft 
schrijver en ereburger Johan Veenstra samen met een buurtsportcoach deze route gemaakt. Op deze 
dag is er ook een fietsdocent aanwezig voor het tips over veilig op- en afstappen.  
 
Bij de Driewegsluis staat onderweg een hapje en drankje voor u klaar. Na deze openingsdag volgen 
nog meer gezamenlijke fietsdagen, daarover ontvangt u later meer informatie. Bent u erbij? De start 
en finish zijn bij de Steense er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus geef u snel op! De 
inloop is vanaf 9:45. Opgeven voor de feestelijke opening en het meefietsen van de route kan bij 
Geerte Kwant via 0657040151 of geerte@sportfryslan.nl. Aanmelden graag voor 10 april. 
 

***** 
 
 
U kunt de kopij voor het Nieuws van mei t/m vrijdag 22 april  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   

Ledenadministratie  Hannie Spin 06 13033214 

Nieuws  Sjoukje Held 06 30767454 / 0561 617937 

Bezorging Nieuws Kees Groenhof 06 21883305 

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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