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Mei 2022 

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

  

 
 
 

Van het bestuur…       
 
De meeste activiteiten lopen een beetje naar het eind toe om vervolgens weer op te starten in 
september. Na dit Nieuws komt er eind mei nog eentje uit en daarna is het even rust. En in augustus 
komen we weer in beweging zodat u tijdig geïnformeerd bent wanneer de activiteiten weer beginnen.  
 
Woensdagavond 23 maart heeft het vrijwilligersetentje plaatsgevonden. Het was een gezellige 
bijeenkomst waar ieder met elkaar van een heerlijk buffet kon genieten en in een andere setting met 
elkaar kon bijpraten. Het is een kleine blijk van waardering voor al onze vrijwilligers die voor onze 
vereniging in touw zijn. Mevr. Corry Korver, dhr. Bauke van Houten, dhr. Hans Hof en dhr. Elgersma 
waren ook aanwezig, alle vier Lid van Verdienste. De organisatie lag in handen van bestuursleden 
Roelie en Debbie en dit alles was uitermate geslaagd!   
 
Op 6 april is er een overleg geweest met de Ledenraad. Deze vrijwilligers hebben de leiding of zijn 
aanspreekpunt bij een activiteit en zorgen ervoor dat deze door kan gaan. Het was een goed overleg 
waarbij allerlei zaken ter tafel kwamen. Het is goed om informatie met elkaar te delen en te 
discussiëren over dingen die er zoal spelen binnen de diverse geledingen. Tevens kwamen de 
financiële zaken rondom de activiteiten aan de orde. Ook kwamen tijdens dit overleg nieuwe 
activiteiten ter sprake zoals schutjassen, jokeren en bridgelessen. Hoort zegt het voort! In het Nieuws 
van september zullen deze zaken ook genoemd staan.  
 
De ledenvergadering was op woensdagmiddag 20 april en heeft er decharge plaatsgevonden voor 
het gevoerde beleid. Echter er is geen benoeming van een bestuurslid geweest. Jan Schiere heeft 
aangegeven zich terug te trekken als beoogd secretaris. We bedanken Jan voor al zijn inspanningen! 
We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid. Ik hoop dat u er eens over wilt nadenken of dit wat 
voor u kan zijn. Het zou mooi zijn als we het nieuwe seizoen kunnen starten met weer een voltallig 
bestuur.  
Ook kan ik u laten weten dat Jaap Bruinenberg zich heeft gemeld als algemeen bestuurslid. De 
zittende bestuursleden zijn blij Jaap te kunnen verwelkomen en Jaap gaat dan ook vanaf onze 
bestuursvergadering op 19 mei meedraaien. Officiële benoeming moet plaatsvinden in de  
ledenvergadering echter we willen even wachten totdat ook de andere vacature is ingevuld zodat 
beide benoemingen in een keer kunnen plaatsvinden.   
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Jaarboekje, denken de leden van de Ledenraad eraan om nog een stukje tekst aan te leveren voor 
het jaarboekje? Dan kunnen wij daar in ieder geval verder mee zodat u het jaarboekje aan het begin 
van het nieuwe seizoen tegemoet kunt zien. Het jaarboekje komt deze keer mede tot stand door 
Andries Elgersma. 
 
Sjoukje Held 
 

***** 
 
 

Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
Reiscommissie, deze commissie laat weten voltallig te zijn. Naast Harm van der Wal en Johan 
Fabriek zijn de nieuwe leden Klazien van der Heide, Jannie Jager en Kees Groenhof. Er is inmiddels 
een kennismakingsbijeenkomst geweest en men heeft er veel zin in om leuke reizen, middagtochten 
etc. te organiseren. Wordt vervolgd! 
 

Kunstgroep, de leden hebben intussen een uitstapje gemaakt naar museum Belvedère in 
Heerenveen en naar het Rietvlechtmuseum, de expositie ‘Kunstwerk! in de Stellingen’ in Noordwolde.   
Het volgende museumbezoek staat gepland op woensdag 1 juni dan gaat men naar Rams Woerthe in 
Steenwijk. Inlichtingen te verkrijgen bij Trijntje Köhler, tel. 06 29547761.   
 

Klaverjassen, zowel op de woensdagmiddag (Parochiehuis) als op de donderdagmiddag (Klijnstra) 
wordt er geklaverjast.  
 
Op donderdagmiddag 1 september begint het klaverjassen weer bij Klijnstra, inleg is € 1,50 per 
middag. Wilt u meer informatie, bel dan met Gerrit Jager, tel. 06 48681772 of Henny van Ens,  
tel. 06 51225291. 
 
Op woensdagmiddag 7 september start men bij het Parochiehuis (mocht dit een andere locatie 
worden, dan staat dat in het Nieuws). Ook hier is de inleg € 1,50 per middag. De leiding is hier in 
handen van Harm van der Wal, tel. 06 23467430 en Alie Hoffman, tel. 0561 613355. 
 

Op beide locaties is plaats voor nieuwe klaverjassers! 
 
Ook wil men graag tegelijkertijd met het klaverjassen ruimte bieden aan leden die graag willen 
Schutjassen of Jokeren. Laat dit weten aan Gerrit of Harm! 
 

Biljarten, het seizoen zit er bijna op, 28 april is de laatste biljartdag van dit seizoen. Het nieuwe 
seizoen start op maandag 5 september a.s.. Er is nog maar plek voor enkele nieuwe biljarters! Geef u 
op bij Sjoerd Sikkema, tel. 0561 615850. 
 

Zwemmen, de laatste zwemochtend is op woensdag 22 juni. In september wordt er weer begonnen 
met deze activiteit. Mocht u willen stoppen, dan kunt u dit doorgeven aan  
Eppie Groenhof, tel. 06 30875395 of Arnold Gras, tel. 618928. 
Ook kunnen nieuwe zwemmers zich aanmelden. Het zwemmen is iedere woensdagmorgen in heerlijk 
warm water.  
 

Leesgroep 2, in mei vindt de laatste boekbespreking van dit seizoen plaats. De leesgroep 
start weer in september en dan kunnen nog 2 lezers of lezeressen bij deze groep geplaatst 
worden. Belangstelling? Neem contact op met Els Lutkie, tel. 446233. 
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Leesgroep 3 -  De Lettervreters 
Seizoen 2021 -2022, wij zijn blij dat we dit seizoen op een normale manier onze bijeenkomsten 
hebben kunnen houden. Dit dankzij dat enkele leden over een grote huiskamer beschikken waardoor 
we op een verantwoorde  wijze onze gelezen boeken konden bespreken. 
 
Onze groep bestaat uit 6 leden – die door de tijd heen steeds vertrouwder met elkaar geraken. 
Waardoor er ook ruimte ontstaat om meer persoonlijke zaken ( wanneer je dat wilt) met elkaar te 
delen na afloop van de boekbespreking. Een compliment voor de coördinator in Gorredijk is op zijn 
plaats, de boeken zijn altijd keurig op tijd en ook nog vaak onze meest gewenste keuze. 
Wij zien seizoen ’22 – ’23 met belangstelling en vertrouwen tegemoet. 
Met een groet, Betty de Winter 
 

Stuyvesantdansers – Internationale dansen 
Elke les wordt er gedanst vanuit het repertoire en wordt er een stukje van een nieuwe dans 
aangeleerd en nog vele malen later herhaald. Doordat er tijdens de les dansen uit verschillende 
landen aangeboden worden met elk hun zo kenmerkende muziek, tempo en danspassen ontstaat 
een gevarieerd programma. Wilt u ook bewegen op muziek? Deze groep is op zoek naar nieuwe 
leden. Meldt u aan bij Kiny Kuiper, tel. 0561-615467.  

 
Bowlen, iedere donderdagmorgen wordt er gebowld bij Fit&Fun, aanvang 9.30 uur. De start in het 
nieuwe seizoen is op donderdag 1 september! Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met Metje 
Landman, tel. 615189. 

 
Sjoelen, gelukkig hebben we nog een paar maanden kunnen sjoelen. Wat is het fijn elkaar weer te 
kunnen ontmoeten. De gezelligheid staat bij het sjoelen voorop. Natuurlijk is er ook een onderlinge 
rivaliteit. Maar dit gaat in alle gemoedelijkheid. We hebben 28 april de laatste keer van dit seizoen. 
Als afsluiting hebben we een buffet bij Klijnstra dit samen met de klaverjassers. Het word vast weer 
fantastisch. 
Lijkt het u ook gezellig om te sjoelen? In september beginnen we weer. U kunt volgend seizoen 
vrijblijvend bij ons een middag komen sjoelen om te kijken of het wat voor u is.  
Informatie: Marijke van Braak tel.0633187937. 

 
 
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 
 
 

***** 
 

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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Fietstocht 12 april, deze keer fietsten we door 3 gemeenten 
Om half 2 zijn we vanaf het parkeerterrein van de FC vertrokken richting Haulerweg, verder via de 
Scheene, Ter Idzard richting Oldeberkoop. We waren deze keer met iets minder fietsers maar er 
waren wel 4 fietsers die nog niet eerder mee geweest zijn, prachtig. Vlak voor Oldeberkoop linksaf 
richting het sluisje over de Tjonger; hier werden we getrakteerd door Annie op een apenkop en 
hebben we genoten van de prachtige omgeving. Verder gingen we via het Sevenaerspad naar de 
koffie bij Snackresto in Nieuwehorne. De snackresto is eerder voor ons opengegaan en Ria had het 
terras ook voor ons gereed gemaakt. Lekker bakje koffie en voor de liefhebber gebak en/of een ijsje. 
Na dit alles genuttigd te hebben gingen we via de Mildamster polder weer op huis aan. Deze keer 
was de tocht iets korter, maar we waren er niet eerder om thuis, ongeveer half 5. We hebben weer 
een gezellige middag gehad. 

 

De volgende tocht is dinsdag 10 mei, vertrek 13.30 uur vanaf het 
parkeerterrein van de FC. 
 
 

***** 
 
 
 
 
Festiviteitencommissie:  
 

Jaarvergaderingsslot 
 
Na de jaarvergadering gaf Eppie het woord 
aan de heer Henk Dillerop, een door de wol 
geverfde verteller over zijn werk als directeur 
bij diverse gevangenissen en begeleider van 
criminelen en ex-criminelen. Wat kan die 
man boeiend verhalen over zijn 
belevenissen, heerlijk. Zo moest hij eens 
beslissen over een cliënt die niet naar het 
ziekenhuis mocht om afscheid te nemen van 
zijn dochter van 16 jaar, waarop de beste 
man alle stoelen door de kamer liet vliegen.  

                                                                                                              Foto Lenus van der Broek 

 
De andere dag echter overleed het meisje, toen mocht hij wel naar de aula om afscheid te nemen; 
maar wel met broekstokken. Hij heeft nog veel meer dingen verteld, we hingen aan zijn lippen. Er was 
ook veel interactie uit de zaal. Wij houden in de agenda dat hij graag terug wil komen, gelet op de 
reacties uit de zaal; Dat staat dus genoteerd. 

 
Tot slot nog de volgende uitnodiging:                                                                               

Op 9 september, aanvang 20.00 uur is onze eerste activiteit bij Klijnstra met cabaretière, 

zangeres en ras-entertainer SIGRID HOF. De kaartverkoop is op 1 en 2 september! Vermeld dit vast 
in uw agenda! 
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Yes, we mogen op niet al te lange termijn op bedrijfsbezoek! Helaas kunnen de data net niet in dit 
Nieuws vermeld worden, maar hopelijk wel de volgende keer. Het bedrijf waar we deze keer naar toe 
gaan zetelt al dertig jaar in Wolvega en velen zullen niet weten wat daar achter de deuren wordt 
geproduceerd. 

***** 

 
Wist u dat……. 

- er een dame is die iets meer uitleg bij de computer nodig heeft dan men in de bibliotheek kan 
geven? Mocht u ondersteuning kunnen en willen bieden laat u dit dan aan de voorzitter 
weten? 
 

 

***** 
 
 
U kunt de kopij voor het Nieuws van juni t/m vrijdag 20 mei 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 

Algemeen bestuurslid Jaap Bruinenberg 06 17566409 

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 

   

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
http://www.osw-wolvega.nl/
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SeniorWeb Nederland heeft een overeenkomst afgesloten met de Bibliotheek Zuidoost 

Fryslân. Belangstellenden kunnen met vragen terecht op het inloopspreekuur van SeniorWeb 

in de Bibliotheken Zuidoost Fryslân. 

In Noordwolde en Oosterwolde kunnen geïnteresseerden terecht op elke eerste woensdagochtend 
van de maand van 10.30 tot 12.00 uur en in Wolvega op de eerste donderdagmiddag van de maand 
van 14.00 tot 15.30 uur. De bezoekers kunnen dan hun laptop, tablet of smartphone meenemen. 

SeniorWeb is de grootste vraagbaak, helpdesk en informatiebron voor computergebruikers. 
Vrijwilligers van SeniorWeb staan klaar om de bezoekers te helpen met vragen over de digitale 
wereld. Carla Groenhof van de Bibliotheek Zuidoost Fryslân is de coördinator. 

Lenus van der Broek, regiocoördinator SeniorWeb Noord-Nederland. 

 

 

 
 
 
 
 
 


