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September 2022 

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

  

Vrijdag 9 september 2022 

Sigrid Hof uit Steenwijk 

 

Wie is zij en wat kan zij ons bieden. Welnu dat het niet de eerste de beste is blijkt uit het 
onderstaande lijstje. Zij geeft: 

Shows in binnen en buitenland/ Lied voor jouw hart/ Theatershows/ Optredens tijdens Uitvaart/ 
Cursussen Zang en Stembevrijding. Sigrid is zangeres, stemkunstenares en zangcoach. 
 
Een geweldige stem, een sprankelende uitstraling en een groot inlevingsvermogen vormen het 
handelsmerk van Sigrid. 
Zij is een veelzijdige zangeres. Haar brede repertoire reikt van klassiek, musical, jazz, easy listening 
tot soul, pop en eigen nummers. Sigrid kan ontzettend veel met haar stem: van het aantikken van een 
intieme snaar tot temperamentvol uithalen. Door de interactie met het publiek en haar 
improvisatietalent slaagt Sigrid er altijd in om u een onvergetelijke avond te bezorgen. Het aanslaan 
van de juiste toon is een kunst die zij tot in de puntjes verstaat. Sigrid staat dicht bij de mensen en 
met haar stem en uitstraling heeft zij de gave mensen te raken op haar bijzondere manier: vanuit het 
hart … 

Kortom een mooie start van het winterseizoen met een veelzijdige artiest. Daar moet je bij zijn! 

Aanvang : 20.00 uur                                                         

Entree   : € 10,-- (inclusief consumpties) 

Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van uw ledenkaart:                     

Donderdag 1 september van 12.30 tot 13.30 uur 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:                                                                      

Op vrijdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur bij: Klaas Duursma, telefoon 0561 614992 of bij 

Eppie Groenhof, tel. 06 30875395. 

Denk er aan: VOL=VOL Gereserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal.                            
Gereserveerde kaarten moeten door u worden afgerekend, 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…       

 

We staan met z’n allen weer voor een nieuw seizoen. Hopelijk wordt het voor ons een seizoen zonder 

al teveel narigheden van buitenaf. Alhoewel we de gevolgen gaan meekrijgen van alle problematiek 

die er op dit moment is. Het is een opeenstapeling van crises en dan liggen er ook ‘oude’ zaken die 

nog steeds afwikkeling behoeven. Dit alles geeft je soms een gevoel van machteloosheid hoe het 

allemaal zover heeft kunnen komen. De basis van vertrouwen raakt een beetje kwijt. En dan hebben 

we het nog niet eens over de dingen die binnen onze eigen leefwereld gebeuren.  

Desondanks hoop ik toch dat we ook nog kunnen en durven genieten van alle mooie dingen die op 

ons pad komen. In ieder geval kunnen wij als bestuur, ledenraad en alle andere vrijwilligers, niet meer 

dan ons best doen er voor u weer een mooi seizoen van te maken met hopelijk plezierige en 

waardevolle contacten.  

 

Het laatste Nieuws dateert van laatste week juni, waarin geschreven stond dat de bestuursfunctie nog 

niet was ingevuld. En toen kwam op 6 juli jl. een appje binnen: 

‘Sjoukje, ik zie in de nieuwsbrief van OSW weer een oproep staan dat de vacature in het bestuur nog 

niet is opgevuld. Bij deze stel ik mij beschikbaar. Ik ga eerst een paar weken op vakantie en daarna 

ben ik er voor een kennismaking, vriendelijke groet Albert Smit’.  

Wij waren blij verrast met deze aanmelding en zo hebben penningmeester/secretaris en voorzitter op 

een avond een kennismakinggesprek met Albert gehad. Dit verliep zo plezierig dat we hem voor de 

bestuursvergadering hebben uitgenodigd om ook kennis te maken met de andere bestuursleden. Ik 

ben dan ook blij u te kunnen berichten dat het resultaat positief is, verderop stelt Albert zich nu aan u 

voor. Albert heeft bestuurservaring, een financiële achtergrond en kan, net als Jaap, zich geleidelijk 

inwerken. In de ledenvergadering zou dan benoeming kunnen plaatsvinden.  

 

Intussen is ook het jaarboekje afgerond, mede dankzij Andries Elgersma. En ook nu blijkt weer dat dit 

een voortdurend proces blijft. Met dat het gedrukt is wijzigen er ook nog weer dingen. Het is niet 

anders. Ondanks dit vinden wij het weer een geslaagd exemplaar met een mooie omslagfoto van 

Jitske Oosterloo. Daaraan hebben we voor dit jaar ook een thema verbonden: ‘Met de OSW kunt u 

alle kanten op’. Want dat u met de OSW alle kanten op kunt, is klip en klaar. U kunt immers altijd met 

ideeën komen en wij onderzoeken de haalbaarheid. U krijgt tegelijk met dit Nieuws het boekje en ook 

nieuwe leden ontvangen een exemplaar. Hopelijk kunnen we dit jaar weer veel uitdelen.  

 

Verder hebben we in de afgelopen periode twee gezellige koffieochtenden gehad, heeft Jaap meer 

dan 500 folders verspreid en zijn we nog weer achter locaties aan geweest. Zoals het nu lijkt is dit 

voorlopig althans, allemaal rond. Kortom, van stilzitten was geen sprake.  

 

Op 10 september staan we op de Vrijwilligersmarkt/burgerschapsstage in het gemeentehuis. Wellicht 

kan iemand een stage aangeboden worden om senioren te helpen bij problemen met de computer,  

Ipad of telefoon. Of zijn er leerlingen die kleine timmerklusjes of tuinklusjes op zouden kunnen pakken 

en daar stagepunten mee kunnen verdienen.  

 

Lindefestival, 24 september. Ook wij staan hier met een stand. We maken er een leuke dag van met 

elkaar en doen ons best de OSW nog meer bekendheid te geven en mensen enthousiast te maken. 

 

Namens het bestuur wens ik u naast uiteraard gezondheid, veel plezier toe bij het deelnemen aan de 

vele activiteiten in dit nieuwe seizoen! 

 

Sjoukje Held 
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Woensdag 28 september 2022     

komt het lang verwachte bezoek van de KNRM 

 

 

 

Onze landelijke bijna 200 jaar oude, maar nog steeds jonge en innovatieve 

reddingsmaatschappij die is opgebouwd uit louter vrijwilligers. 

Zinkende speedboot gered, zwemmers vermist bij Bergen, Egmond, 

Langevelderslag, pech voor solozeiler, zeilboot stuurloos, teveel om op te 

noemen.  

 

We horen het bijna dagelijks op het nieuws met die hitte, overvolle stranden, 

zeilers, kitesurfers en andere verkoeling zoekende mensen. 

 

Mensen in nood die hulp nodig hebben de: 

 

    “REDDERS OP HET WATER” 

 

Zij maken het verschil als het erop aankomt.  

 

U komt toch ook? 

 

 

Aanvang  : 14.00 uur                                                                         

Entree   : € 7,50 (inclusief consumpties) 

 

Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van uw ledenkaart:  

Donderdag 22 september van 12.30 tot 13.30 uur 

 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:   

Vrijdag 23 september van 10.00 tot 12.00 uur        

Bij: Klaas Duursma   telefoon: 441772      

Bij:  Eppie Groenhof   telefoon: 06 308 75 395   

 
Denk er aan:  VOL=VOL                                

Gereserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal. Gereserveerde kaarten 

moeten door u worden afgerekend, 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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Even voorstellen… 

 
Goedendag, ik ben Albert Smit, 72 jaar, geboren in Blesdijke en vanaf mijn elfde heb ik negen jaar in 
Wolvega gewoond. Daarna heb ik door mijn werk gewoond in Twente en later in Friesland. In 2019 
zijn we verhuisd naar Wolvega. Omdat we op oudere leeftijd verhuisden was het belangrijk te weten 
wat er voor senioren in je nieuwe woonplaats te doen is. Toen we te weten kwamen dat OSW zoveel 
activiteiten organiseerde was dat voor ons mede een reden om te verhuizen naar Wolvega. 
Na de verhuizing zijn we direct lid geworden, maar door de lange corona epidemie hebben we weinig 
aan die activiteiten kunnen meedoen. 
Het bestuur van de OSW heeft meerdere oproepen gedaan voor een bestuursfunctie. Omdat ik het 
een fantastische vereniging vind, heb ik mij beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris. Al zal 
het nog een hele klus worden om de vorige secretaris op te volgen. Met het dagelijks bestuur 
afgesproken die taken geleidelijk op te pakken tot de algemene ledenvergadering volgend jaar.  
Ik hoop dat ik de komende tijd nader met u kennis te maken. 
Vriendelijke groet, 
Albert Smit 

***** 

Bezorgers 
Twee van onze trouwe bezorgers te weten de heren Betten en Blaauwbroek zijn gestopt. Onlangs 

ben ik bij beide heren langs geweest met een slagersbon namens de OSW, als dank voor hun inzet. 

Beide heren zijn zeer dankbaar voor deze geste.          
Kees en Jannie van der Hoogen en Sjouke van Olphen bezorgen nu het Nieuws in deze wijken. 

Kees Groenhof 

***** 
Ledenwerving 
Er zijn ruim 500 flyers van de O.S.W. rondgebracht bij flatgebouwen, senioren en aanleunwoningen in 
Wolvega. En waarschijnlijk ook bij mensen die al lid zijn van onze vereniging. 
Het zou geweldig zijn als u dan de flyer door wilt geven aan mensen die nog geen lid zijn. Misschien 
kunnen wij dan nog meer mensen enthousiast maken voor onze O.S.W.. 
Jaap Bruinenberg 

***** 
Rabo Clubsupport 
Ook dit jaar ondersteunt Rabo verenigingen en stichtingen met een financiële bijdrage.                
Rabo clubsupport, de actie start op 5 september en duurt t/m 27 september. Als u lid bent van de 
Rabobank mag u stemmen uitbrengen op verenigingen waar u een goed gevoel bij heeft. Wij hopen 
dat ook veel anderen een goed gevoel bij onze vereniging hebben en dat wij ook dit keer een bedrag 
mogen ontvangen dat weer ten goede komt aan onze leden. Echter leden die niet internetbankieren 
kunnen bij de Rabo een code opvragen, zodat u toch kunt stemmen. De Rabo houdt zitting in de 
bibliotheek, dus u zou daar even naar toe kunnen over het hoe en wat. Bij het invoeren van de code 
op de website van de Rabo kunt u natuurlijk ook altijd op ondersteuning van onze penningmeester 
rekenen. Dus durf te vragen!  

***** 
Reiscommissie 

In de Nieuwsbrief van juli hadden wij in de planning om in september naar Sonnema 

in Bolsward te gaan. Dit kan tot onze spijt niet doorgaan, omdat men met een verbouwing bezig is. 

Maar wat in het vat zit verzuurt niet! 

***** 
 

Vraag…..  
Hannie Spin, ledenadministratie, bezoekt nieuwe leden. Zij was onlangs bij een mevrouw die niet 
meer fietst. Deze mevrouw zou graag eens met iemand op een duofiets een tochtje willen maken. 
Hebben wij iemand bij onze vereniging die deze wens uit kan laten komen?  
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Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
 
Biljarten  
De zomer loopt weer naar zijn eind en de activiteiten van OSW gaan spoedig weer beginnen. 
Dus ook het biljarten. Er wordt begonnen op maandag 5 september en we hopen dat de Corona niet 
opnieuw roet in het eten zal gooien. 
Mocht er weer een mogelijkheid komen voor het ophalen van een beschermende prik, dan hopen wij 
dat alle biljarters daar gebruik van gaan maken. 
De biljarten worden voorzien van nieuwe lakens en ook de ballen worden vernieuwd. OSW doet er 
alles aan om het voor ons zo leuk mogelijk te maken. 
 
Door verschillende redenen zijn ons toch nogal wat biljarters ontvallen, dus daarom is er in meerdere 
groepen ruimte voor nieuwelingen. Ervaring er voor is mooi, maar niet noodzakelijk. 
Lekker ontspannen bezig zijn is het hoofddoel en de meer ervaren biljarters geven graag advies en 
ondersteuning. 
Om de kosten hoef je het niet te laten, want het is maar 15 euro in de maand, inclusief elke keer twee 
kopjes koffie of thee. 
Er wordt gebiljart van maandag tot en met donderdag zowel op de middag als de avond.  
Waar: in de kantine van kitbedrijf Van Veen. Voor vragen of opgeven kun je terecht bij Sjoerd 
Sikkema en bij ondergetekende. 
Mijn telefoonnummer is: 06 21984681. 
Met vriendelijke groet. 
Mede namens het bestuur van OSW,  
Sjouke Stuurman 
 

***** 
YOGA 
Yoga is een heerlijke vorm van ontspanning. Daarom zijn wij verheugd, na het succes van vorig 
seizoen, u weer in de gelegenheid te kunnen stellen aan deze activiteit deel te nemen. 
Helaas kunnen wij nog geen exacte dag en tijdstip noemen, wel is de locatie bekend, namelijk het 
Parochiehuis. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden bij Roelie Seinstra, tel. 612387 of 
via h.seinstra1@ziggo.nl. (ieder dient zich op te geven, ook de cursisten van vorig seizoen.) 
 
 

***** 
Fysiosport 
Het nieuwe sportseizoen start voor ons op dinsdag 13 september. Met alle leden die via de OSW 
sporten wordt door FysioSport Wolvega contact opgenomen of u ook dit seizoen weer mee wilt doen. 
U ontvangt daarover bericht in de week van 29 augustus.  
 
Denkt u nu ik wil ook graag sporten en op een prettige en verantwoorde manier bewegen onder 
professionele begeleiding, neem dan contact op met Sjoukje Held, tel. 06 30767454. De groepen 
sporten op de dinsdagmorgen van 9.00–10.00 uur of 10.00–11.00 uur, woensdagmorgen van 9.00-
10.00 en de vrijdagmorgen van 9.00–10.00 uur. De kosten zijn voor 15 lessen € 69,-. 
 

***** 
 
Klootschieten 
Het klootschieten begint weer op woensdagmiddag 7 september. Aanvang 13.30 uur, locatie achter 
bij Van der Valk. Deze activiteit gaat door zolang de weersomstandigheden goed blijven. Wilt u ook 
meedoen? Bel dan met Roelof Mintjes, tel. 0561 615712. 

 
 
 
 

mailto:h.seinstra1@ziggo.nl
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DAMMEN, iets voor u? 
De vraag is of men bij de OSW ook kan dammen. Op dit moment nog niet, maar het is het waard om 
te onderzoeken of hier belangstelling voor is. Dus mocht u willen dammen, laat het dan aan          
Jaap Bruinenberg weten. Zijn telefoonnummer is 0561 614526 of a.logtenberg@hotmail.com.  

 
***** 

 
 

Koersbal 2022-2023 
 

                 
Koersbalvriendinnen en vrienden, 

 
Koersbal start op vrijdagmiddag 9 september. Er wordt in de maanden september t/m eind april 
gespeeld met als inzet een wisselbeker. 
 
Iedere speelmiddag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. De consumpties zijn voor 
eigen rekening. 
 
Zijn er onder de O.S.W. leden die dit spel ook graag mee willen spelen, kom dan op 9 september 
naar de Rank, Kerkstraat 49. 
Wilt u meer inlichtingen? Neem dan contact op via tel. 0561 614640. 
 
Vriendelijk groeten, Evert Waldus 

***** 
 
Stuyvesantdansers, Internationale Dansen 
Helaas moeten we u laten weten dat deze activiteit gaat stoppen. Dit vanwege een terugloop van het 
aantal deelnemers. Het moet verantwoord blijven om een activiteit te kunnen aanbieden t.o.v. de 
kosten die dit met zich meebrengt. Het bestuur en de leiding van deze activiteit vinden het bijzonder 
jammer dit besluit te hebben moeten nemen. Mocht in de toekomst blijken dat hier toch voldoende 
animo voor is, zijn wij altijd bereid dit weer op te pakken.  
 

***** 

Schilderclub 1 
De schildercursus onder leiding van Wiebe Nanninga start op dinsdag 13 september. De locatie is 
zoals vanouds, het Parochiehuis. De les start om 9.30 uur. Mocht u inlichtingen willen hebben dan 
kunt u terecht bij Debbie Meina, tel. 06 612489500.  

   
Schilderclub 2 
Bij deze schildergroep wordt er onder leiding van Marijke Booij geschilderd. Vanwege 
gezondheidsproblemen is Marijke een tijdje uit de roulatie. De cursisten hebben besloten dat er geen 
vervanging nodig is en te wachten met de schilderlessen tot Marijke hersteld is.  
 

***** 
 
Senioren Sport en Spel (voorheen Meer Bewegen voor Ouderen) 
Vanwege de locatieproblematiek is besloten om deze activiteit voortaan te houden in de Rank. De 
eerste groep (voorheen Parochiehuis) begint van 10.00-11.00 uur en de tweede groep van  
11.00-12.00 uur. De start is op dinsdag 6 september! 
 
Contactpersoon bij groep 1 is Afke van Drogen  tel. 0561 614754 
Contactpersoon bij groep 2 is Alie Huitema         tel. 0561 481536 
 
Dit alles onder leiding van Annie van Kommer.  
 
Mocht u mee willen doen, er is nog plaats! Geef u dan op bij een van de genoemde dames.  

mailto:a.logtenberg@hotmail.com
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Schaken 
Het schaken gaat ook weer starten, echter een precieze datum is nog niet bekend. De data worden in 
onderling overleg vastgesteld. Wel is de locatie bekend, deze activiteit gaat plaatsvinden in het 
Parochiehuis. Deze groep kan nog enkele schakers gebruiken, dus mocht het u wat lijken? Bel dan 
met Wiebe Nanninga, tel. 0561 613567 of e-mail: wiebeengea@home.nl.   
 

***** 
Klaverjassen woensdag en donderdag 
Het klaverjassen begint bij zalencentrum Klijnstra op donderdagmiddag 1 september. 
Aanvang 13.15 uur. Dit alles onder leiding van Gerrit Jager en Henny van Ens. 
 
Het klaverjassen op de woensdagmiddag begint op woensdag 7 september. De locatie is in het 
cafégedeelte van snackrestaurant Lin, aan de Heerenveenseweg 4 (Centrumplein).  
Aanvang 13.15 uur. Hier is de leiding in handen van Harm van der Wal en Alie Hoffman. 
 
Heeft u ook zin om te Klaverjassen of wilt u liever Schutjassen? Ook dan bent u van harte welkom! 
Inlichtingen te verkrijgen via Harm van der Wal, tel. 06 23467430 of Henny van Ens,  
tel. 06 51225291.  

***** 
Sjoelen 
Het sjoelen start op donderdag 1 september, aanvang 13.30 uur bij zalencentrum Klijnstra. Ieder 
heeft er weel veel zin. En natuurlijk kunt u een keer komen kijken of dit wat voor u is. Informatie bij 
Marijke ter Braak, tel. 06 33187937. 
 

***** 
Bowlen 
Op donderdagmorgen 1 september gaat de bowlingcompetitie weer van start. Iedere 
donderdagmorgen bij Fit&Fun, aanvang 9.30 uur. Kom gerust eens kijken, het is een mooie sport om 
te doen! Inlichtingen te verkrijgen bij Metje Landman, tel. 06 15254575. 
 

***** 
Bingo 
Eerder is afgesproken dat bij voldoende belangstelling de activiteit Bingo weer zou kunnen worden 
opgestart. Vandaar nu ook de vraag of hier nog animo voor is. U kunt u aanmelden bij Roelie 
Seinstra, tel. 0561 612387 of h.seinstra1@ziggo.nl. 

 
***** 

Vraag…..  
Hannie Spin, ledenadministratie, bezoekt nieuwe leden. Zij was onlangs bij een mevrouw die niet 
meer fietst. Deze mevrouw zou graag eens op een duofiets willen met iemand. Hebben wij iemand bij 
onze vereniging die deze wens uit kan laten komen?  

 
***** 

Oproep Scootmobieltocht 
Er zijn leden met een scootmobiel die ook graag eens met anderen een tochtje willen maken. Dus is 
er een oproep. Mocht u in het bezit zijn van een scootmobiel en u wilt graag een tochtje met anderen 
maken, laat het dan weten aan Albert Smit, tel. 06 41856379 of a.h.smit@live.nl.  
We inventariseren nu eerst of hier ook belangstelling voor is.    

 
***** 

 

En intussen blijven de jeu de boulers nog boulen, de wandelaars nog 

wandelen, gaat de kunstgroep nog op pad, blijven de leesgroepen nog 

lezen en  de cabaretgroep nog optreden ! 

 
 

mailto:wiebeengea@home.nl
mailto:h.seinstra1@ziggo.nl
mailto:a.h.smit@live.nl
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Handwerkgroep Rode Kruis 
Er waren 2 jubilarissen bij de Handwerkgroep Rode Kruis. We hebben ze verrast met een mooie bos 
bloemen. Te weten Lummie Sikkema 35 jaar en Jo Tolboom 25 jaar.  
 
Heeft u zin en tijd om voor het Rode Kruis te handwerken, kom er dan gezellig bij. 
We handwerken 1 keer per 14 dagen op de maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur aan de                  
Dr. Dreeslaan 30. 
Voor € 2,50 heb je een heel gezellige middag, met koffie, thee, koekje en Bingo. 

We hopen u op 5 september te mogen begroeten.  
Voor meer informatie mag u bellen 06 10224658 of mailen gh57@ziggo.nl  
 
Vroukje, Jannie en Ginie 

 
**** 

Wat was……. 

 
Buiten schilderen 

Op dinsdag 21 juni zette de dinsdagochtendgroep koers richting Nijeholtpade, waar de familie Dijkstra 
de tuin voor ons beschikbaar had gesteld. De ontvangst was heel gastvrij met koffie en appelgebak.  
 
Na de koffie zocht een ieder z’n plek voor een leuk onderwerp. Voor de meesten onder ons was het 
de eerste keer buiten tekenen/schilderen, maar gelukkig stond Wiebe Nanninga ons met raad en 
daad bij. Rond het middaguur hebben wij genoten van onze zelf verzorgde soep met broodjes. 
Daarna werd vol goede moed verder gegaan met het werkstuk. 
Rond half vier, onder het genot van een drankje, kon men nog even napraten. 
Mede dankzij de familie Dijkstra en cursusleider Wiebe Nanninga was het een zeer geslaagde dag. 
En wij hebben er ook zin in om in september weer te starten met een nieuwe cursus.  
 
Jaap Bruinenberg 

 
Een prachtige vaartocht 

De reiscommissie had bedacht dat wij maar eens een stukje moesten varen. Nou dat hebben ze 

geweten. Een bus voor zestig personen en een even grote bus zou voldoende moeten zijn om de 

liefhebbers te herbergen. Op 9 juni was er de mogelijkheid om op te geven vanaf 13.00 uur. De 

meesten van ons waaronder ikzelf, hadden het idee dat 12.45 uur vroeg genoeg was om bij de eerste 

zestig te horen. Nou, mooi niet dus. Er stonden om die tijd al negentig liefhebbers te wachten. Sneu 

voor de laatste dertig, maar zestig was het absolute maximum. Een aandachtspunt voor de volgende 

activiteit. Maar goed, op 12 juli ging het los. De bus was precies op tijd en degene die wat hulp nodig 

hadden met instappen konden rekenen op vele vrijwilligers. Onderweg werden we door de chauffeur 

nauwkeurig op de hoogte gehouden over de plaatsen waar we langs reden. In Kalenberg lag de boot 

al te wachten en ook hier waren de helpende handen weer zeer welkom. De koffie en de 

Blokzijlerbrok gingen er goed in en toen gingen we met z’n allen naar het bovendek waar we een 

mooi uitzicht hadden over het prachtige landschap van Noordwest Overijssel. Maar niet alleen het 

landschap, ook het elkaar weer eens ontmoeten om de laatste nieuwtjes en roddeltjes uit te wisselen 

viel zeer in de smaak. In Blokzijl hadden we een uurtje de tijd om het stadje te ontdekken. Het was 

ondertussen 17.00 uur geworden en we gingen weer richting Kalenberg. Waar al het lekkers 

plotseling weg kwam weet niemand maar er stond zomaar een heerlijk warm en koud-buffet voor ons 

klaar. En heerlijk was het, de meesten van ons gingen in ieder geval twee keer en soms wel drie keer 

een bord vol halen. Toen we weer in Kalenberg aankwamen waren we allemaal zeer voldaan en 

uitermate tevreden over alles wat het bestuur voor ons had bedacht. Hulde! De terugreis met de bus 

verliep ook zonder problemen en rond 19.00 uur was iedereen weer in hun vertrouwde Wolvega.  

Organisatie, BEDANKT! 

Siemen van der Lende 

mailto:gh57@ziggo.nl
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Klaverjassen op woensdag in het Parochiehuis 2021 / 2022  
 
Eindelijk was het dan weer zover dat we weer kaarten konden. Dat kon je ook zien, de opkomst was 
weer zoals het voor de corona was. We hadden meestal 6 a 7 tafels een leuk aantal voor de 
woensdag. Iedere week bijna hetzelfde aantal. Het liep allemaal vlot de koffie werd aan tafel 
gebracht, echt gezellig. 
Wij hebben het seizoen afgesloten met een broodmaaltijd en dat was echt goed verzorgd. 
En daarnaast hadden we ook nog een leuke prijsuitreiking. 
1e Prijs  Jan van Dam  plus de wisselbeker 
2e Prijs  Grada Hogeling   
3e  Alie Hoffman 
Dit was het seizoen 2021-2022 en tevens het laatste seizoen in het Parochiehuis. Jammer echt heel 
jammer. 
 
Groet Harm 

***** 
 

Doe je mee met een bakkie van de OSW? 
 
Op donderdagmorgen 14 juli om 10.00 uur stond de koffie bij Bruisss nog niet klaar. We hadden geen 
idee hoeveel mensen er zouden komen. Vrije inloop heeft ook z’n charme, echter nu moesten er  
extra handen komen om de kopjes klaar te zetten. Natuurlijk is dit alles gelukt. Het werd een gezellige 
morgen, waar ook twee mensen spontaan lid werden.  
Donderdagmorgen 18 augustus was de tweede koffiemorgen en verliep alles naar wens. Ook deze 
keer werd het een zeer geanimeerde morgen. Was er een bezoekster die zei: ‘ ik heb weer zoveel 
gehoord’. Fijn, daar gaat het juist om, de contacten die je hebt met anderen.   

 

***** 

 

Van de fietscommissie 

Nadat we in juli de fietstocht hebben geannuleerd vanwege de warmte zijn 

we 9 augustus weer met frisse moed van start gegaan. We hebben het 

mooie Lindepad gefietst van de Hoeve naar de Driewegsluis. Daar koffie of thee gedronken 

sommigen met iets lekkers erbij. Vanaf de Driewegsluis via de in het voorjaar geplaatste brug naar 

Oldemarkt en via de Sas weer terug naar Wolvega.    

De volgende fietstocht is op dinsdag 13 september 2022. 

 

***** 

 

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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Te koop………….. 
 
Wegens overcompleet:   
 

1- Bureau 1.60 x 0,80 m  - blank houten bovenblad met grijs metalen onderstel en 2 laden aan 
rechterzijde.  

2- Computerscherm Asus, 20,1 inch, ong. 10 j oud.   
3- Toetsenbord Logitech.  Alles tegen ieder aannemelijk bod.   
 
Betty de Winter tel. 688222. 

 

 
***** 

 
 
U kunt de kopij voor het Nieuws van oktober t/m vrijdag 23 september 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/Albert Smit 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/PR 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
http://www.osw-wolvega.nl/

