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Juli 2022 

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

  
 

Van het bestuur…       

 

 

Dit is het laatste Nieuws van het seizoen 2021/2022. Het was een seizoen waarin we gelukkig de 

activiteiten toch weer konden hervatten. En dit dankzij onze vrijwilligers! Toch speelt corona nog altijd 

weer op en liggen nieuwe varianten alweer op de loer. Blijf een beetje voorzichtig en pas goed op 

uzelf! 

 

Een zomerstop kennen we eigenlijk niet, er zijn nog aardig wat activiteiten die juist tijdens deze 

periode kunnen plaatsvinden. Te denken valt aan Wandelen, Klootschieten, Jeu de boules, Fietsen 

en er gaat een koffie/theemorgen plaatsvinden. Ook de kunstgroep, de cabaretgroep, de 

reiscommissie en de festiviteitencommissie zijn druk in de running u een leuke middag/avond of dag 

te bezorgen. Het is mooi om die positieve drive te zien! 

 

Vacature bestuur, deze is nog niet ingevuld. Het bestuur doet haar best om versterking te zoeken.  

 

Onze aanmelding om mee te mogen doen aan de RABO-clubsupportactie is wederom gehonoreerd. 

In het volgende Nieuws komt hierover meer informatie omdat de stemperiode vanaf 5 september is.   

 

Ook gaan we meedoen aan de Vrijwilligersmarkt-Burgerschapsstage op zaterdag 10 september van 

10.00-12.30 uur in het gemeentehuis. Bedoeling is om een burgerschapsstage aan te bieden aan 

leerlingen van middelbare scholen. Het blijkt dat er senioren zijn die graag iemand thuis zouden willen 

hebben (meerdere keren) die op een rustige en geduldige manier uitleg geeft hoe om te gaan met 

telefoon, Ipad of computer/laptop. Zogezegd ‘Student aan huis’-stage. Het mes snijdt zo aan twee 

kanten. Leerlingen moeten een burgerschapsstage volgen, het doel is kennis te maken met het 

vrijwilligerswerk. Zo leren zij wat het betekent om iets voor iemand te doen zonder dat daar wat 

tegenover staat. 

 

Zaterdag 24 september staan we weer met een stand op het Lindefestival. We gaan er dan weer 

tegenaan om leden te werven en om in ieder geval de OSW op een positieve manier uit te dragen!  
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Denkt u nog aan het aanvragen bij de gemeente van de energietoeslag? U kunt deze toeslag 

aanvragen als u minder verdient dan € 1.310,05 (alleenstaande) of € 1.871,50 (samenwonend).  

 

Het volgende Nieuws komt uit in week 34. Als het goed is dan wordt tegelijkertijd ook het jaarboekje 

bezorgd. En oh ja, in de tussenliggende periode krijgen de brievenbussen van flatgebouwen en 

senioren/aanleunwoningen ook post van de OSW, onze ‘Even Voorstellen’-folder. Leden kennen 

deze folder, maar geeft u de folder dan aan iemand in uw netwerk die deze nog niet kent.   

 

U ziet, altijd in beweging! Wij wensen u veel mooie en zonnige dagen toe! 

 

Met een hartelijke groet van 

Co, Roelie, Eppie, Debbie, Jaap en Sjoukje  

 

***** 
 

 

Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
 
 
 
 

Fietstocht 14 juni 2022 
 

Dinsdagmiddag zijn we weer van start gegaan, nu eens een andere kant op. Het was het fietsweer bij 
uitstek, weinig wind en een mooie temperatuur, geen regenwolkje aan de lucht. Onze tocht ging via 
Oldetrijne naar Echtenerbrug. Daar hebben we ons kopje koffie/thee genuttigd en gezellig gekletst; er 
waren deze keer maar een paar mensen die gebak genomen hebben. In Echtenerbrug zijn we 
rechtsaf gegaan richting pontje (is uit de vaart) en Rotstergaast. Hier vervolgden we onze weg door 
over de vaart linksaf te slaan richting de Heide Heerenveen. Via stoplichten en tunnels op naar 
Oranjewoud en via de Mildamster polder weer huiswaarts. Het was een mooie, misschien iets te 
lange route.  
 

Volgende fietstocht is op dinsdagmiddag 19 juli 2022, vertrek 13.30 uur vanaf het 
parkeerterrein van FC Wolvega. 
 

Bedrijfsbezoek Organic Food 

Op donderdagmorgen 2 juni jl. was een 23-tal leden bij Organic Food (65 werknemers) aan de 

Oppers om de productieprocessen te bekijken van tal van biologische producten. Alleen maar 

bioproducten, er komen geen grondstoffen binnen die bespoten zijn met bestrijdingsmiddelen etc..   

We werden ontvangen met koffie in de oude kantine zoals deze er al vele jaren uitziet. De heer 

Andringa verwelkomde ons met Klaas Jonkman, hoofd Productie. De heer Andringa is een van de 

twee broers die dit bedrijf runnen. Het was Pier Postma die blij verrast werd. Vader Postma heeft ooit 

deze fabriek in schildersonderhoud gehad. En laat dhr. Andringa nu onlangs twee houten 

beschilderde bordjes gevonden hebben en hij liet deze aan Pier zien. Pier herkende het handschrift 

van zijn vader. Het was een prachtig moment. Pier mocht een plankje meenemen en deze heeft 

intussen een plekje in huis gekregen. Het was interessant om te zien wat er zich zoal binnen dit 

bedrijf afspeelt. In oktober wordt dit bedrijfsbezoek herhaald. Intussen zijn er twee toezeggingen van 

bedrijven waar wij ook met een aantal groepen mogen komen. 
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Doe je mee met een bakkie van de OSW? 

 

Op donderdagmorgen 14 juli  om 10.00 uur staat de 

koffie/thee klaar bij Bruisss. 

 

U hoeft zich niet op te geven, het is een vrije inloop!  

 

 

Wij rekenen op een gezellige morgen ! 

 
 
 
 
 

Beste Zwemmers, 
 
 
Zwembad De Steense sluit dit seizoen de deuren op maandag 27 juni 2022. Zoals gebruikelijk is het 
zwembad in de maanden juli en augustus gesloten. 
 
‘In juni beginnen we met het renoveren van overdekt zwembad De Steense. Vanwege deze renovatie 
is het zwembad dicht van maandag 27 juni t/m zondag 30 oktober 2022. Op maandag 31 oktober 
gaan we weer open. We hopen dat alle zwemactiviteiten dan weer kunnen opstarten. 
Wat gaat er veranderen? 
Zwembad De Steense is verouderd en toe aan vernieuwing. We vervangen al het tegelwerk en we 
passen de indeling van de kleedkamers aan. Om het zwembad beter te isoleren, vervangen we het 
glas door tripleglas. Daarnaast verbeteren we de toegankelijkheid. Met onder andere bredere deuren 
maken we het makkelijker voor bezoekers om zich te verplaatsen rondom het zwembad. Het 
zwembad krijgt een nieuwe, frisse uitstraling.’ 
(Dit is een deel uit de mailing van De Steense). 

 
Eppie Groenhof, tel. 06 30875395. 

 
 
 
 

Jeu de boules 
 
Er zijn veel deelnemers die aan de OSW Jeu de boules-competitie meedoen. Echter er zijn ook nog 
altijd nieuwe deelnemers welkom op de dinsdagmiddag en de donderdagavond, locatie SIOS-terrein. 
U kunt inlichtingen verkrijgen via tel. 06 16592554. 

 
Groet, Harm Oosterkamp 

 

 

 

 

 

 

 



4   

 

 

 
Reiscommissie 
De kaartverkoop bij De Linde verliep als een tierelier. We hadden niet verwacht dat de opkomst zo 
groot zou zijn. Ondanks de opmerking: ‘Vol = Vol’ vinden we het sneu dat er zoveel mensen niet mee 
kunnen. Wij als commissie zullen zien of we in het komende jaar weer een vergelijkbare reis kunnen 
aanbieden. 
Ook hebben we een volgende reis in de planning en wel naar Sonnema in Bolsward. In het Nieuws 
van augustus komen de exacte gegevens. 

 

***** 

 

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 september t/m vrijdag 19 augustus 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 
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