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Juni 2022 

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

  

 
 

 

MIDDAGTOCHT WEERRIBBEN 

    op dinsdag 12 juli 2022   
 
 
We gaan naar Kalenberg, waar we aan boord gaan van De Vrijstate. Aan boord krijgen we (2x) 
koffie/thee en Blokzijler Brok. De vaartocht gaat via Wetering, Muggenbeet, Giethoornsermeer, 
Jonen, Walengracht en Beulakerwiede. We komen ongeveer om 16.00 uur aan in Blokzijl, waar we 
van boord gaan om te passagieren.  
Tijdens de terugtocht naar Kalenberg is er een koud en warm buffet; het zogenaamde 
Rietsnijdersbuffet. 
De kosten van deze mooie tocht zijn € 55,00 p.p. bij opgave contant te voldoen.  
U kunt zich opgeven op 9 juni bij cafetaria De Linde (tegenover de AH) tussen 13.00 uur en 14.00 
uur, deur aan de zijkant.  
 
Opstapplaatsen: 
Vierkant, Lycklamaweg om  12.30 uur                                                                  
Action, Sportlaan om   12.45 uur 
 
Er kunnen 60 personen op de boot: dus vol = vol 
 
Belangrijk: 
We worden allemaal een dagje ouder, daarom is het wenselijk dat bij opgave een telefoonnummer en 
de naam van een thuisblijver gegeven wordt. 
 
Naam deelnemer  Naam thuisblijver   Telnr. thuisblijver 
 
 
 

Deze tocht is tegelijk met de maandelijkse fietstocht, daarom wordt er in de maand  

juli gefietst op dinsdag 19 juli. 
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Van het bestuur…       
 
 
Schreef ik de vorige keer dat dit onze laatste Nieuws voor de zomer zou zijn, niets is minder waar. 
Voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten toch ook in de laatste week van juni nog een Nieuws 
uit te brengen. De maand juli dus even niet, maar medio augustus zijn we er weer om u op de hoogte 
te brengen. Ook hebben we nog een bestuursvergadering op 16 juni waarna ook wij dan de 
zomerperiode gaan inluiden. 
 
Er zijn leden die zich soms wat eenzaam voelen en behoefte hebben aan sociale contacten. Nu 
hebben wij natuurlijk al heel veel activiteiten waarvan wij hopen dat u toch ergens aan mee kunt doen 
of heen kunt gaan. Ondanks dit alles willen wij graag onderzoeken of er belangstelling is om bijeen te 
komen voor een koffie/theemorgen of middag. De zomer komt eraan, veel activiteiten zijn even 
gestopt, voor te stellen is dat deze behoefte er zeker kan zijn. Hebt u belangstelling? Geef u dan op 
bij Sjoukje Held. Dan gaan we kijken of we een leuke locatie kunnen vinden en bespreken we ook de 
frequentie.  
 
Het jaarboekje heeft de volle aandacht van Andries. Hij krijgt al veel informatie binnen die verwerkt 
kan worden in ons boekwerkje. Het wordt wederom een mooi exemplaar, dat kan ik alvast laten 
weten! Een boekwerkje dat het waard is om aan nieuwe leden uit te kunnen reiken! 
 
Wij ontvingen een verzoek van de Oudheidkamer of we medewerking wilden verlenen aan het 
brainstormen over het houden van een tentoonstelling, tijdens het Lindefestival, over de jaren      
1960-1990. Een tweetal bestuursleden zijn bij deze sessies aanwezig. Verderop leest u wat de vraag 
aan u is.  
 
De gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen zijn benieuwd naar de behoefte aan 
dagactiviteiten van thuiswonende mensen met dementie. Daartoe hebben zij Partoer gevraagd om dit 
onderzoek uit te zetten. Ook wij willen hier onze medewerking aan geven. Mocht het voor u of uw 
naasten van toepassing zijn, dan leest u elders in dit blad hoe u aan dit onderzoek kunt meedoen. 
 
Rabo ClubSupport, bericht is ontvangen dat de inschrijfperiode is gestart. Inmiddels hebben wij onze 
vereniging weer ingeschreven. De stemperiode is van 5 september t/m 27 september. Het gaat dus 
even anders dan vorige keren, maar zo heeft iedere vereniging ruim de tijd om de leden voor te 
bereiden om te gaan stemmen, aldus de Rabobank. 
 
De gemeente Weststellingwerf helpt mee mensen met een laag inkomen toegang te geven tot sport 
en cultuur. Daartoe is de gemeente sinds 1 mei aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport&Cultuur. 
De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners toegang hebben tot sportieve en culturele 
activiteiten, ook inwoners die met een kleine portemonnee moeten leven, rond het bestaansminimum. 
Wilt u dus graag aan een activiteit meedoen en het lukt niet qua dit bedoelde inkomen? Neem dan 
contact op met het Gebiedsteam in Wolvega: Griffioenpark 3 of in Noordwolde: Multifunctioneel 
centrum.  
 
Denkt u nog aan de rookmelder op iedere verdieping per 1 juli? 
 
De zomerperiode komt eraan en mocht u eens aan nieuwe activiteiten denken, laat het dan weten! 
Ook tijdens deze periode blijven wij paraat en houden onderling contact. Wij pakken dit dan verder op 
om te kijken of e.e.a. uitvoerbaar is.  
 
Sjoukje Held 
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Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
Bowlen, intussen is de laatste bowlingmorgen van het seizoen achter de rug. In plaats van bowlen is 
er deze keer een vragenspel gedaan. Het was zeer gezellig. 
Hierna zijn de uitslagen van het bowlingseizoen bekendgemaakt: 
 
Bij de Heren was de score 1e Willem Elgersma 7969 
    2e Joop de Vries        7409      
    3e Roelof Mintjes 6597 
                                                                
De hoogste score had Metje met totaal 6575 punten, zij doet niet mee voor de prijzen. 
 
Bij de dames was de score 1e Grietje  Veenstra  5769   
    2e Dufke Schiere       5606 
    3e Annet Woudstra  5472 
                                         
Ze werden verrast met een bloemenbon. We hebben het seizoen afgesloten met een lopend buffet en 
daarna een ijsbuffet.  

We starten weer op de eerste donderdagmorgen van september, om 9.30 uur. 
 
Metje 
 

***** 
 
 

 
 
 
Verslag Fietstocht 10 mei 2022 
 

We vertrokken om half twee vanaf het parkeerterrein van FC Wolvega. Er  waren deze 
dinsdagmiddag 25 OSW-ers die de tocht aandurfden. Het weer was ons goed gezind. Boven de 20 
graden en een stevig windje gingen we via de Lindedijk, over de Linde richting Vinkega. Daar gingen 
we linksaf en even later weer rechts. 
Via een paar verrassingspaadjes kwamen we opeens op de Erica in Steggerda terecht. Vervolgens 
zijn we over de fietspaden in de Eese naar het theehuis in Tuk gefietst. Dit was voor mij een van de 
hoogtepunten van de fietstocht. Gezellig met elkaar praten, koffie en thee met iets lekkers erbij. Maar 
vooral het gezellig bij elkaar zijn en met elkaar keuvelen. Er werden nogal wat dingen van vroeger 
naar boven gehaald. Deze sociale contacten doet een ieder wel goed. Er is eenzaamheid genoeg. 
 
Na een half uurtje vertrokken we weer richting de laatste 20 kilometer. We gingen via Tuk naar een 
verrassende stopplaats, het plaatsje Thij. We stopten bij een slagerij en daar gingen Pier en een 
mevrouw naar binnen. Zij kwamen naar buiten met flink wat droge worst, dat er heerlijk uitzag. Maar 
we hebben niet geproefd, jammer. We gingen weer verder via Steenwijkerwold, Willemsoord en De 
Blesse weer naar Wolvega. Bij de Nieuwe Aanleg hebben we afscheid van elkaar genomen. We 
kregen van Pier nog de mededeling dat hij bij de volgende fietstocht op vakantie is. Dus dan missen 
we onze verkeersregelaar. 
Eppie en Pier een compliment voor het maken van deze toertocht. Het was gewoon weer genieten. 
 
Toertochtdeelnemer Eeuwe van der Zande   
 
Ps de volgende fietstocht is op 14 juni, start 13.30 uur vanaf parkeerterrein FC Wolvega! 
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Verslag dorpenkamp Vledderboules  

Op uitnodiging van de Vledderboules zijn we met z’n zessen, Douwe, Berta, Hennie, Annie, 

Jitske en Albert, op 11 mei vertrokken naar Vledder. Om namens OSW Wolvega mee te doen 

aan de Jeu de Boules-wedstrijd voor dorpen uit de omgeving van Vledder. Voor een kleine inleg 

kregen we koffie met cake tijdens het welkomstpraatje, de belegde broodjes waren gesponsord 

door Plus supermarkt in Vledder en de soep kregen we aangeboden door Vledderboules. De 

basis voor een mooi toernooi was gelegd. We hebben drie partijen gespeeld op een behoorlijk 

harde baan, wij zijn een zachtere baan gewend. Misschien heeft dat ook bijgedragen in het 

resultaat, resultaat twee middenmoters en de poedelprijs. Maar het belangrijkste was we hebben 

een leuke dag met elkaar gehad.  

Albert 

Wat het OSW Jeu de Boules betreft kunnen er ondanks de vele deelnemers nog leden bij. U 

bent welkom op de baan aan de Kruistraat op dinsdagmiddag om 13.15 uur en donderdagavond 

om 18.30 uur. Kom kennismaken er is materiaal aanwezig. 

***** 
 

Koersbal 
De koersballers hadden op vrijdagmiddag 20 mei de afsluitmiddag van het seizoen. Eerst gingen de 
teams nog hun krachten meten, waarbij na afloop koffie/thee met iets lekkers werd geserveerd.  
Onder het genot van een drankje werden door de voorzitter de prijzen uitgereikt. 
De 1e prijs was voor mevr. Moraal  17.94 punten 
De 2e prijs was voor dhr. Waldus 17.33 
De 3e prijs was voor mevr. Frieswijk 16.36   
 
Tevens ontving mevr. Moraal de wisselbeker. Dit was voor haar de tweede keer, in 2013 had zij deze 
ook gewonnen. De overige deelnemers kregen ieder een mooie medaille uitgereikt door Evert.  
Er is ook een aantal foto’s gemaakt, die kunt u vinden op de website: fotoalbum, 2021-2022. 
 
De start in het nieuwe seizoen is op vrijdagmiddag 9 september. Er kunnen nog nieuwe deelnemers 
bij, dus mocht u mee willen doen? Informeer dan bij Evert Waldus, tel. 614640. 
 

 
We zijn nu voorlopig even uitgespeeld, 

 
Maar het koersbal heeft ons nooit verveeld. 

 
Nadat de punten waren geteld 

 
Werden er door Sjoukje Held 

 
Mooie bekers uitgedeeld. 

Limerick Sjoerd Brattinga 

 

***** 
 
Festiviteitencommissie  
De festiviteitencommissie heeft van twee leden afscheid genomen, Antje Raggers en Roelof Mintjes 
die beiden acht jaar in deze commissie hebben gezeten. In een kennismakingsbijeenkomst is Hennie 
Veldman toegetreden tot de commissie. We wensen haar veel plezier toe! 
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De meeste activiteiten zijn gestopt, maar Klootschieten op de woensdagmiddag, Jeu de boules op de 

dinsdagmiddag en donderdagavond zijn activiteiten die gewoon doorgaan! Gaat u eens kijken, 

supporters zijn altijd welkom! 

 

Ook de Reiscommissie en de Kunstgroep blijven actief, evenals de Cabaretgroep en de Wandelgroep 

op de donderdagmorgen! 

 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bedrijfsbezoek zal plaatsvinden op donderdagmorgen 2 juni bij FZ Organic Food, Oppers 58 in 
Wolvega (oude Rivella-fabriek). Dit bedrijf produceert honderden biologische producten, van 
groentechips tot soep en jam, en is actief in meer dan 40 landen. We worden om 10.00 uur boven in 
de kantine verwacht.  
 
Om veiligheidsredenen is het een vereiste dat u goed ter been moet zijn. Tevens kan de 
groepsgrootte niet veel meer zijn dan 20 personen. Het volgende bezoek zal niet eerder dan eind 
september kunnen plaatsvinden, vanwege dat ook scholen dit bedrijf bezoeken.    
 
Bent u ook benieuwd? U kunt zich voor het bezoek van 2 juni opgeven t/m vrijdag 27 mei bij Sjoukje 
Held, tel. 06 30767454 of via e-mail sjoukjeheld@osw-wolvega.nl. Na opgave zal er worden geloot, u 
hoort dan zo spoedig mogelijk of u een van de bezoekers op 2 juni bent.  
 
Voor het dan volgende bezoek moet u zich opnieuw opgeven, hiervan wordt in het Nieuws melding 
gemaakt.  
 
Nu is het wel jammer dat niet alle leden, vanwege de mobiliteit, aan dit bezoek kunnen deelnemen. 
Vandaar ook dat er nog een ander bedrijf is benaderd voor een bezoek. We doen ons best! 
 

***** 

 

 

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. 

 
***** 

 
 
U kunt de kopij voor het Nieuws van juli t/m vrijdag 17 juni aanleveren via sjoukjeheld@osw-
wolvega.nl of in de brievenbus van Hesselinghstraat 12 te Oldeholtpade. 

 
 
 
 
 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Beste OSW leden, 

We hebben je hulp nodig! 

In de Oudheidkamer is vanaf september een tentoonstelling te zien over de periode 1960-1990 waarbij er veel 

aandacht  zal zijn voor de jongerengroepen en de jongerencentra in Weststellingwerf en de muziek uit die 

periode. Die tijd en tijdsgeest willen we zo goed en compleet mogelijk proberen te laten zien In de 

Oudheidkamer. Eigenlijk willen we het verhaal van die tijd vertellen.  

Denk bijvoorbeeld aan de Nivon-jongeren en andere jongerengroeperingen die vanuit verschillende geloofs-

en/of maatschappelijke overtuigingen naar meer onafhankelijkheid streefden, zich enigszins gingen ‘afzetten’, 

maar ook aan de basis stonden van maatschappelijke ontwikkelingen.  

De opkomst van de jongerencentra in onze gemeente (zoals Bilok, de Pub) was onder andere van die 

activiteiten een effect. Er ontstonden in de loop van de tijd onder de jeugd ook verschillende subculturen zoals 

bijvoorbeeld nozems, provo’s, hippies, soulkikkers en later punkers en hiphoppers. En dan heb je natuurlijk 

nog de jongens en meiden die zich profileerden via een Kreidler of een Puch.    

Veel bekende muziekgroepen, ook met Stellingwerfse roots zoals Artikel 461 en Weekend at Waikiki, hebben 

in Weststellingwerf gespeeld in de oude Lindenoordhal en het gebouw Irene, maar ook tijdens het Pieter Poot 

festival of Tukkel.  

Veel van de OSW leden zullen die tijd actief hebben meegemaakt en de herinneringen  zullen altijd blijven 

bestaan in welke vorm dan ook. Wat je deed had immers impact.  

En om die reden hebben we de leden van de OSW nodig: 

1. We zijn op zoek naar aandenkens,  foto’s, filmbeelden, geluidsfragmenten, folders, entreekaartjes, 

gebruiksvoorwerpen (bijvoorbeeld  Kreidler en/of Puch), kleding, anekdotes, tekeningen, tijdschriften  

en ervaringen uit die periode. We hopen dat je dat nog hebt en dat wij het mogen gebruiken 

(bruikleen) om het verhaal zo volledig mogelijk te kunnen maken. En als je iets anders wilt doen om 

ons te helpen de tentoonstelling tot een succes te maken, graag! 

2. Graag horen we van jullie (de ‘tieners van toen’) wat je zelf zo fijn vond aan de jongerenclubs en wat je 

de jongeren van nu ook zou gunnen.  

 

Wil je je reactie sturen naar Henk Woudstra: henkwoudstra@home.nl, maar je mag me ook bellen op 

telefoonnummer(s) 06 531 70 856 of 0561 615 723. 

Namens de OSW, Jaap Bruinenberg: e-mailadres: a.logtenberg@hotmail.com of 0561 614526. 
 

Vriendelijke groet, 

Namens de organisatie  

Henk Woudstra, Secretaris Oudheidkamer.  

 
 
 
 
 
 

mailto:a.logtenberg@hotmail.com
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Onderzoek behoefte dagactiviteiten thuiswonende mensen met dementie 
 
Waarom dit onderzoek? 
De gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Heerenveen zijn benieuwd naar de behoefte aan 
dagactiviteiten van thuiswonende mensen met dementie. Daarom doen zij gezamenlijk een onderzoek. Een 
onderdeel van dit onderzoek is het invullen van een vragenlijst. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen de 
gemeenten ervoor zorgen dat het aanbod aan dagactiviteiten aansluit bij de wensen en behoeften die u en uw 
mantelzorger hebben.  
 
Hoe gaan gemeente Opsterland, Heerenveen en Weststellingwerf dat doen? 
De gemeenten Opsterland, Heerenveen en Weststellingwerf hebben onderzoeksbureau Partoer 
(www.partoer.nl) gevraagd om dit onderzoek als onafhankelijke organisatie uit te voeren.  
 
Hoe kunt u de vragenlijst invullen? 
Heeft u zelf (beginnende) dementie en woont u thuis? Of heeft uw partner of iemand anders in uw directe 
omgeving hiermee te maken? Dan nodigen wij u uit de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst digitaal 
invullen door naar de volgende link in uw internetbrowser te gaan: www.partoer.nl/dementie 
 
Als het niet lukt om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan kunt u ook een vragenlijst op papier toegestuurd 
krijgen. U kunt hiervoor bellen met Emma Hofman van Partoer via 06 44 05 95 70.  
 

Wilt u de vragenlijst invullen vóór 13 juni 2022? 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.   

 

***** 
 

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 

   

 

http://www.partoer.nl/
http://www.partoer.nl/dementie
http://www.osw-wolvega.nl/

