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November 2022 

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

  

 

Dinsdag 8 november in zaal De Rank aanvang 20.00 uur 

 

 

Hans Anker, gepensioneerd strafrechtadvocaat 

 
 
Je kunt hem boeken als gastdocent op school om de jeugd te onderwijzen in het strafrecht, 
dat hoeft bij ons niet meer!!!! Hij heeft uit zijn roemruchte carrière veel grootse verhalen te 
vertellen. 
 
Verenigingsman, fanatieke voetbalsupporter, levensgenieter en eminent causeur. We hopen 
en verwachten dat hij het op ons kan overbrengen. Altijd op zoek naar waarheid, begrip en 
waardering voor de mens achter de dader en/of slachtoffer.  
 
Hans Anker gepensioneerd strafrechtadvocaat, we zullen deze avond horen dat hij nog niet 
in ruste is. Wees op tijd en dan maken we er met elkaar weer een mooie en een gezellige 
avond van. 
 
Aanvang 20.00 uur  
Entree € 7,50 (exclusief consumpties) 
 
Kaartverkoop bij De Rank op vertoon van uw ledenkaart:                      
Donderdag 3 november van 12.30 tot 13.30 uur  
 
U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:                                                          
Vrijdag 4 november van 10.00 tot 12.00 uur bij                     
Klaas Duursma 0561 441772 of bij Eppie Groenhof 06 30875395. 
 

Denk eraan: VOL=VOL. Gereserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal. 

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 hebben weer een bestuursvergadering gehad. Geloof mij, altijd hartstikke leuk. Wij kijken er altijd 

naar uit om elkaar weer bij te praten over alle activiteiten en berichten die via de mail tot ons komen.  

 

Velen hebben intussen de boosterprik gehad. Toch plopt corona weer flink op. Pas goed op uzelf en 

op anderen. Blijf thuis als u zich niet lekker voelt of verkouden bent want voordat u het weet steekt u 

ook een ander aan.  

 

Een bijna voltallig bestuur zwaaide de scootmobielers uit bij de eerste toertocht binnen de OSW. Wat 

het is weet ik niet, maar bijzonder vond ik het. U leest het verslag van deze tocht verderop. 

Wat was het ook weer een gezellige koffiemorgen bij Bruisss op 13 oktober, met ook weer nieuwe 

ideeën. De volgende datum staat ook al gepland.   

 

De actie van RaboClubSupport heeft de OSW € 747,08 opgeleverd. Een prachtig bedrag waar onze 

penningmeester Co weer blij mee is. Iedereen die op onze vereniging heeft gestemd wordt heel 

hartelijk bedankt en natuurlijk ook Rabobank: BEDANKT! 

 

Het wordt steeds wat professioneler. Dat krijg je ervan met ruim 1060 leden!! Onze secretaris heeft nu 

ook een eigen e-mailadres binnen de OSW: secretaris@osw-wolvega.nl. Toch blijven we graag met 

beide benen op de grond, want wie hoog vliegt……   

 

We hebben afscheid genomen van Kiny Kuiper die nu uit de Ledenraad is. Kiny was van de 

Stuyvesantdansers en deze activiteit is wegens te weinig deelname gestopt. Debbie en 

ondergetekende zijn op een morgen bij Kiny geweest en hebben haar middels een bon bedankt voor 

haar inspanningen voor de OSW. 

 

De laatste twee maanden van het jaar 2022 naderen. Natuurlijk kijken we ook weer uit naar het 

nieuwe jaar met nieuwe activiteiten. Het is de bedoeling om in januari een opfriscursus Verkeer te 

organiseren voor onze leden en daartoe is Verkeersschool Koopstra benaderd. Dit zijn interactieve 

bijeenkomsten waar u ook verkeerssituaties kunt inbrengen en waar we op een leuke manier weer 

up-to-date raken met de verkeersregels en -borden. Bijeenkomsten ja, we verwachten aardig wat 

aanmeldingen. Het is wel eens goed om de kennis weer op te frissen. Want weet u hoe het zit met de 

verkeerssituatie bij Frieslandia State als je vanuit de (trein)tunnel aan komt rijden richting station? 

Iedereen rijdt door, maar mag dat eigenlijk wel? 

 

We leven nu, in dit moment. Teveel achterom kijken moeten we niet doen wordt vaak gezegd, we 

moeten voorwaarts. En toch soms eens even terug in de tijd? Gaat u ook mee terug naar vroeger? 

Verderop leest u hoe dit kan. 

 

Mooi hè dat u met de OSW alle kanten op kunt! 

 

Sjoukje Held 
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Wereldreizigers Wolvega Wereldreizigers 
 

 

Op 23 november krijgen we bezoek van Will en Thea Kuiper. 

Een reisverslaafd koppel dat bij vrienden en bekenden bekend staat als de  

 

                               “Grey Nomads”  
 

 

 

 

omdat ze altijd ergens in de wereld onderweg zijn met twee benen, een kano 

of een camper.  

Ze presenteren hun belevenissen in een veelkleurige reportage met behulp 

van een beamer op een groot filmdoek. Een en ander wordt ondersteund met 

filmische muziek, life-geluiden en begeleidend commentaar. Hun andere 

hobby is Fotografie en Muziek en ook dat zullen we ondervinden.  

 

Wij denken dat het een heel leuke en bijzondere middag wordt. 

Vindt u reisverhalen ook zo leuk, vanmiddag staat Nieuw-Zeeland op het 

programma. 

 

Aanvang 14.00 uur 

Entree € 7,50 (inclusief consumpties) 
 

Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van uw ledenkaart:    

Donderdag 17 november van 12.30 tot 13.30 uur 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:   

Vrijdag 18 november van 10.00 tot 12.00 uur bij:  

Klaas Duursma 0561 441772 of bij Eppie Groenhof 06 308 75 395. 

 
 

Denk eraan: VOL=VOL. Geserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal. 

Voor vervoer van en naar de zaal kunt u gebruik maken van de Griffioenbus. U dient dit zelf te 

regelen. 
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De Oudheidkamer organiseert de expositie ‘Van Nozems tot Hipsters’ t/m 17 december, een 

expositie over de jaren ’60, ’70 en ’80. De openingstijden zijn van woensdag t/m zaterdag 

van 13.00-17.00 uur. Ook zijn rondleidingen en lezingen mogelijk. Neem eens een kijkje in de 

locatie naast de bibliotheek! Informatie te verkrijgen via de website van de Oudheidkamer.  

 

 

VERKEERSKENNIS OPFRISSEN IN WOLVEGA 
Vanuit veel gemeentes wordt in samenwerking met Stichting Bevordering Verkeerseducatie en de 
plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland rijvaardigheidstrainingen georganiseerd. Deze 
rijvaardigheidstrainingen zijn bedoeld voor alle automobilisten die hun verkeerskennis willen 
opfrissen. Deze rijvaardigheidstrainingen duren drie uren en bestaan uit de volgende onderdelen: 
Opfrissen theorie, Rijden met eigen auto met rijinstructeur inclusief nabespreking, Zintuigentest d.w.z. 
ogen- en reactietest. De rijvaardigheidstraining kan beschouwd worden als een bijspijkercursus. Er 
zitten geen gevolgen voor het rijbewijs aan vast. Het is de bedoeling dat u met uw eigen auto 
meedoet. Na deze bijscholing bent u weer helemaal up-to-date. 
Op dinsdagochtend 29 november organiseert Stichting Bevordering Verkeerseducatie in 
samenwerking met de gemeente Weststellingwerf en V.V.N. afd. Weststellingwerf een 
rijvaardigheidstraining in Wolvega. Locatie: zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49, Wolvega.  
Inloop: 8.30 uur. Aanvang: 8.50 uur.  Dankzij de financiële ondersteuning van de gemeente kan de 
eigen bijdrage worden beperkt tot slechts € 10,00. De trainingen zijn gemeente gebonden en daarom 
alleen toegankelijk voor de inwoners van gemeente Weststellingwerf.  
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Albert Bijlsma (bijlsmaunited@ziggo.nl of tel. 0561-499314 of 
via het aanmeldformulier van Stichting Bevordering Verkeerseducatie.                     
P.S. Er kunnen maximaal 24 deelnemers aan deze training meedoen.  

 

We hebben meerdere leden in de Lenna. Nu wonen daar leden die ook graag eens naar een 

avondactiviteit willen maar het vervelend vinden om alleen naar huis te moeten. Wij kunnen i.v.m. de 

privacy echter geen namen geven. Hierbij dan ook een oproepje. Mocht u naar een avondactiviteit 

willen, laat dat horen binnen uw woonomgeving of wellicht via een memobord? Misschien dat u 

gezamenlijk naar huis kunt, dat zou mooi zijn!! 

 

Zijn er ook leden die in huiskamerverband met elkaar willen borduren, breien/haken of kaarten 

maken? Laat het dan aan Roelie Seinstra weten, tel. 612387. 

 

Hebt u kleding of schoenen die u weg wilt doen? Dan is er Stichting Kledingbank De Stellingwerven. 

Deze is gevestigd aan de Willem Lodewijkstraat 68 in Wolvega. Inbreng kan van maandag t/m vrijdag 

tijdens kantooruren in de daarvoor bestemde container. Heeft u het financieel zwaar en kunt u zelf 

geen kleding kopen, dan kunt u op maandagmorgen en woensdagmorgen van 9.00-12.00 uur terecht. 

U krijgt het gevoel daar een winkel binnen te stappen. Misschien een grote stap, maar we hoeven ons 

nergens voor te schamen! 

 

Hoe zou het trouwens staan met de plannen voor het project ‘Wat te doen met het miljoen’? van de 

gemeente. Inwoners konden met ideeën komen hoe dit miljoen te besteden. Dit alles is alweer enige 

tijd geleden, we zijn benieuwd!  

mailto:bijlsmaunited@ziggo.nl
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Van de reiscommissie… 
 

 
Bent u vergeten om een kaartje voor de dagtocht naar de kerstmarkt 

op 26 november te kopen? Er zijn nog enkele stoelen in de bus vrij! 
 
Wilt u ook graag mee naar het mooie stadje Münster? Bel dan 

met Kees Groenhof, tel. 06 21883305!  

 

 
***** 

 
 
AQUAROBIC 
Voor al onze leden van de OSW is er gelegenheid om op dinsdagmorgen aan Aquarobic te doen.  
Aquarobic start op dinsdag 1 november van 9.00 uur tot 9.45 uur. Aqua-Robic is goed voor uw 
gezondheid. Er worden, onder vakkundige leiding, oefeningen gedaan in het water.  
De kaartverkoop begint om 8.45 uur. De kosten zijn € 15,-- van 1 november t/m 21 december 2022. 

ZWEMMEN 
Op woensdagmorgen is er gelegenheid om te zwemmen in extra verwarmd water van ± 32 graden. 
OSW1 kan baantjes zwemmen en in het ondiepe deel van het bad sociale contacten onderhouden, 
OSW2, bedoeld voor mensen met een handicap, heeft duidelijk een andere doelstelling. Het ondiepe 
deel kan overdwars worden gebruikt. Voor OSW1 zijn de tijden van 9.30 uur -10.15 uur en voor 
OSW2 van 10.15 uur - 11.00 uur.  
De kaartverkoop is op 2 november en begint om 9.15 uur. De kosten zijn € 10,00 van 1 november t/m 
21 december 2022.  

 
***** 

 

WIE GAAT ER MEE, WIE GAAT ER MEE………. NAAR ‘T KIEKHUUS? 
 
’t Kiekhuus, een museum vol verhalen. Gevestigd in de voormalige bakkerij ‘de Korenschoof’ in 
Wolvega aan de Grindweg 35. De collectie is geheel uit grootmoederstijd en de diverse opstellingen 
zoals kruidenierswinkel, bakkerswinkel en klaslokaal roepen bij menigeen herinneringen op aan zijn 
of haar jeugd.  
 
Wij krijgen als leden van de OSW een exclusieve rondleiding. Gaat u met ons mee? 
 
Dinsdagmiddag 6 december, aanvang 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
De kosten zijn € 6,- dit is inclusief rondleiding en een kopje koffie/thee. 
 
U kunt u opgeven bij Sjoukje Held: sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of 06 30767454.  

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Twee Recht Twee Averecht 

Er is ontzettend veel gebeld om een kaartje te reserveren voor vrijdag 28 oktober. We 

moeten tot onze spijt meedelen dat we veel leden moeten teleurstellen. We hebben 

geprobeerd om eenieder persoonlijk telefonisch of per brief te bereiken. Degene die de 

voicemail hebben ingesproken moeten wij ook teleurstellen. Hebben wij iemand niet kunnen 

bereiken, dan bieden wij onze oprechte excuses aan. 

De Festiviteitencommissie 

 

Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
 

Doet u mee met een bakkie bij de OSW? 
De volgende koffiemorgen is op donderdagmorgen 17 november,  
aanvang 10.00 uur bij Bruisss! Komt u ook een bakkie doen? Even gezellig bijpraten, hoe leuk is dat! 
Vergeet niet de portemonnee! 

 
Oproep Leesgroep 5 
Inmiddels hebben zich twee nieuwe leden aangemeld voor deze leesgroep. Eens in de twee 
maanden leest u allemaal hetzelfde boek en wordt dit boek in huiskamerverband besproken. Het zijn 
gezellige bijeenkomsten en soms kom je zomaar ook op andere onderwerpen terecht. Belangstelling? 
Geef u dan op bij Roelie Seinstra, tel. 612387. Zij legt uit wat de ‘spelregels’ zijn. 

 
Oproep Filosofie 
Inmiddels zijn er 8 aanmeldingen voor deze cursus. Bij minimaal 12 deelnemers kan een cursus 
gestart worden. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met Roelie Seinstra, tel. 
612387. 

 

Samen eten?  
Wellicht zijn er leden die het heel gezellig lijkt om met anderen aan tafel te zitten en om de beurt eens 
voor elkaar te koken. Het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn, de gezelligheid staat voorop! Inmiddels 
zijn er twee stoelen bezet aan tafel 2. Wij organiseren dit niet, wel kunnen wij leden met elkaar in 
contact brengen. Ook wat voor u? Geef u op bij Sjoukje Held, tel. 06 30767454. 
 

Fysiosport 
Er zijn 2 plekjes vrij op de woensdagmorgen van 9.00-10.00 uur en 1 plekje op de vrijdagmorgen. De 
lessen zijn heel gevarieerd en alles komt aan bod, zogezegd van kop tot teen! 
Wilt u ook graag wat meer bewegen? Dan heeft u nu de kans! Geef u op bij Sjoukje Held,                 
tel. 06 30767454. 

 
Biljarten 
De leden van deze activiteit zijn weer volop in actie. Iedere middag en avond van maandag t/m 
donderdag zie je de lichten branden in onze biljartlocatie. In het jaarlijks overleg wat onlangs heeft 
plaatsgevonden is besloten dat ook dames van harte welkom zijn. Inmiddels heeft zich een eerste 
vrouwelijke biljarter aangemeld. Als er 1 schaap over de dam is……  Uiteraard zijn ook heren van 
harte welkom! Neem contact op met Sjouke Stuurman, tel. 616576.  
 
De voorronden voor het clubkampioenschap van 2023 starten medio januari. Benieuwd wie er dit keer 
het beste de baas is over de drie ballen!  
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Klaverjassen  
De dinsdagmiddaggroep is inmiddels weer op de woensdagmiddag beland. Voortaan klaverjast deze 
groep bij Klijnstra iedere woensdagmiddag, aanvang 13.15 uur. Dit alles onder leiding van Harm van 
der Wal en Alie Hoffman.  
 
Zowel de woensdagmiddag als de donderdagmiddaggroep kan nog een aantal klaverjassers 
gebruiken. Dus hoort zegt het voort! 

 
Oproep Kookcursus 
Er heeft zich een aantal leden gemeld, echter nog niet voldoende om hiervoor een kok aan te kunnen 
trekken. U kunt zich opgeven bij Sjoukje Held, tel. 06 30767454 of via sjoukjeheld@osw-wolvega.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. 

 
 

***** 
 

Wat was……. 

 

 
KNRM 
 
Op 28 september konden we eindelijk de trossen losgooien en onze reddingsvesten aandoen om te 
ervaren wat onze KNRM allemaal doet. Om 14.00 uur konden we “varen”, onze schipper van de dag 
was de heer Douwe Pals geboren op Terschelling en vanaf dat hij een kleine jongen was gegrepen 
door het werk wat deze redders vrijwillig doen om andere mensen te helpen.  
 
Constant bijscholen, altijd paraat. Voor de goede orde het zijn professionele vrijwilligers. Ze staan    
24 /12 klaar om uit te rukken, op de wal zijn 3 begeleiders en 6 man van de plaatselijke commissie ter 
ondersteuning en het gereedmaken van het opgeslagen materieel uit het boothuis plus 16 
bemanningsleden die onderling regelen wie er gaat. Totaal een crew van 25 man die regelmatig 
oefenen. Per reddingsstation wordt ongeveer 55 keer actie ondernomen. Het aantal reddingsstations 
bedraagt 45 verdeeld over het totale Nederlandse binnen en buitenwater.  
 
Kortom een geweldige organisatie die helemaal zelfstandig is en afhankelijk is van giften, erfenissen, 
legaten en de broodnodige donateurs.  
 
Hij hield niet op te vertellen. Wij hebben hem dan ook heel hartelijk bedankt voor zijn komst. 
 
                                          Petje af voor de KNRM. 
 
U kunt ook een bezoekje brengen aan het station Harlingen. U kunt Douwe bellen  0683707420. 
 
 
Uw festiviteitencommissie 
Pier Postma 
 

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Van de Kunstgroep.. 
 

Tentoonstelling te Rams Woerthe d.d. 28 september 

 

Met zeven leden van de kunstgroep OSW bekeken we in het huis " Rams Woerthe" in 

Steenwijk de tentoonstelling van Hildo Krop. 

Toen ik het een en ander over dat huis opzocht las ik dat een man, met de voornaam 

“Ram”, rond het jaar 1900 een weiland te Steenwijk kocht en besloot op dat weiland 

(woerthe) een prachtig jugendstil huis te laten bouwen! 

 

Lopend onder de tekst “Rams Woerthe” van het smeedijzeren hek zag ik, in de verte, 

het huis en waande me in een andere wereld. Een wereld van aandacht en zorg. Even 

later liep ik door de woonkamer waar ik kon zien dat er in dit huis geleefd werd dankzij 

de uitgestalde spelletjes op een van de tafels, de plantenkas, deurknoppen, keuken met 

fornuis en pannen het hield niet op.  

 

En dan ook nog de tentoonstelling over het werk van: “Hildo Krop” geboren in Steenwijk 

en van bakker tot een veelzijdig kunstenaar gegaan.  

Beeldhouwer, meubelontwerper, schilder, ontwerper van ceramiek en nog veel meer.  

Tentoongesteld staan ook een paar originele beelden en tientallen voorstudies van 

beelden. Dankzij de enthousiaste vrijwilliger, met een ongekende ‘know  how’, werd mij 

het een en ander duidelijk en extra boeiend.  

Om bij te komen van het huis, de informatie en tentoongestelde objecten ging ik op een 

bank in de hal zitten en zag, als een soort toegift, het glas in lood raam dat, opgelicht 

door de zon, haar schoonheid liet zien. 

Ik voelde me dankbaar dankzij alle vrijwilligers van Rams Woerthe. 

  

Wilt u ook mee naar een museum of expositie in onze regio, sluit u aan bij de kunstgroep 

van de OSW. Contactpersoon is Trijntje Köhler: telefoonnummer 06 29 54 77 61 of 

trijntje.kohler@gmail.com. 

 

Loeklouise Looman 
***** 

 

Verslag scootmobieltocht, een toertocht met eigen scoomobielen 

Bijna tegelijk kwamen ondergetekende en het bestuur op het idee om eens te bekijken of het mogelijk 

was om op een middag met een aantal leden een tochtje te maken met scootmobielen.  

Jaap Bruinenberg werd aan de organisatie toegevoegd en zo werd er in ons magazine een oproep 

geplaatst om u aan te melden voor deelname aan zo’n avonturentocht. Aanvankelijk was de 

belangstelling niet zo groot (wellicht even een drempel) maar door fanatiek te lobbyen kregen Jaap en 

Albert toch een tiental dapperen op papier. De datum werd vastgesteld op 5 oktober en aldus 

geschiede. Om 14.00 uur stond er een hele rij klaar en na het persmoment ging het hele circus op 

pad. Jaap met het blauwe zwaailicht voorop, dan ondergetekende om het tempo aan te geven en 

daarachter een hele sliert scooters en Jan Bosma was de rode lantaarndrager.  

 

mailto:trijntje.kohler@gmail.com
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We werden door Jaap en Jan veilig de Steenwijkerweg over geloodst en kwamen via wat 

geheimzinnige weggetjes op het pad uit waar wij al direct konden genieten van de prachtige natuur. 

Bij de Linde aangekomen staken we deze over via de Blesbrug en verder ging het richting 

Kontermans. Na ongeveer 1 kilometer gingen we rechtsaf richting Peperga, wederom door een 

prachtig natuurgebied. Door Peperga en toen kregen we een stadstour door De Blesse en staken we 

wederom de Steenwijkerweg over om in Blesdijke onze eerste stop te houden.  

 

De uitbaters van camping Stoutenburg waren uitermate gastvrij en als ik de mensen niet had 

aangespoord om weer op te stappen hadden we daar moeten overnachten. Doordat we wat te lang in 

de kroeg hadden gezeten besloten we om een z.g. lus te laten liggen en gingen we rechtsaf richting 

de Sas .Nog even een korte stop bij het gedenkteken bij het Werkkamp gehouden en zo via de Sas 

het pad langs de Linde naar de Blesbrug en zo weer richting Wolvega. In Lindestede konden we nog 

even nagenieten onder het genot van een kopje koffie en werd er unaniem besloten dat deze dag 

zeker voor herhaling vatbaar is. Wordt vervolgd in het voorjaar. 

Siemen van der Lende 

***** 

 

 

Elf oktober 2022 

 

Het is weer de tweede dinsdag van de maand. Deze dag keken we weer naar uit en 

vooral hoe het weer zou zijn. Het weer was weer geweldig om te fietsen. We treffen 

het toch maar elke keer met zulk mooi fietsweer. Bij de start werden we even serieus 

toegesproken door onze begeleider. We kregen instructies hoe ons te gedragen tijdens 

de fietstocht. Vooral rechts fietsen met anderhalve meter ertussen voor de nodige 

remweg. Het was te merken onderweg. Geen gevaarlijke situaties. Goed gedaan Pier. 

De tocht zelf was weer bijzonder. Er waren weer meer dan 20 deelnemers. We gingen 

voor Oldeholtpade linksaf en kwamen via de Lindevallei naar Katlijk en zo door naar 

Oranjewoud. We hadden er inmiddels 20 kilometer opzitten en waren wel aan een 

versnapering toe. We waren nu bij Hotel Tjaarda, daar hebben we koffie/thee 

gedronken. We moesten daar als 70+ers op krukken onze koffie/thee nuttigen, het 

ging prima. Het gebak moest even ergens vandaan worden gehaald, het duurde even, 

maar smaakte heerlijk. Toen de laatste 10 kilometer naar Wolvega ging het over de 

parallelweg. In Wolvega ging ieder weer zijn eigen weg.  

Eppie en Pier hebben weer voor een supermiddag gezorgd. 

Toertochtdeelnemer Eeuwe van der Zande 

 

Attentie: onze volgende tocht is op dinsdag 8 november. We starten vanwege de 

wintertijd om 13.00 uur gewoon vanaf het parkeerterrein van  FC Wolvega! 
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OSW Jeu de Boules competitie 2022 succesvol afgesloten 
 
Dinsdag 18 oktober is op een feestelijke manier de Jeu de Boules competitie afgesloten. Na een potje 
jeu de boules werd er in de kantine eerst een pubquiz gedaan met daarna een fotoquiz over Wolvega. 
Tussen alle activiteiten door werden de prijzen van de competitie uitgereikt door OSW-voorzitter 
Sjoukje Held.  
De eerste plaats en kampioen 2022 met de daarbij behorende wisselbeker was net als vorig jaar voor 
Hans Post. De tweede plaats was voor Jitske Oosterloo terwijl Alie Gras derde is geworden.   
 
Het was een goed jaar met veel deelnemers. We begonnen met 33 deelnemers, 18 heren en 15 
dames. Er werd in totaal op 21 dagen met veel mooi weer, fanatiek, maar wel op een sportieve 
manier gespeeld. Ook was het iedere keer in de pauze gezellig in de SIOS  kantine. 
In zijn slotwoord melde Harm Oosterkamp dat de verstandhouding met SIOS uitstekend is en 
bedankte hij de deelnemers voor alle spontane hulp aan de baan en de bediening in de kantine. 
Ook werd er door een kleine groep op donderdagavond zonder competitie gespeeld. 
 
Vanaf nu, zo lang het weer het toestaat, is het mogelijk om op dinsdagmiddag vanaf 13.30 Jeu de 
Boules te spelen op de OSW-banen aan de Kruistraat achter de SIOS-kantine. De kantine is dan niet 
geopend wel is er een toilet beschikbaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom Inlichtingen Harm 
Oosterkamp 0616592554. 

***** 

 

Attentie                    Attentie                       Attentie  
 

Alvast als reminder  

                               

SINTER-KERST-FIETSTOCHT 

 
Voor de mensen die willen deelnemen aan de fietstocht van 13 december willen de 
trapleiders alvast mededelen dat we graag willen dat ieder een presentje meeneemt voor 
een ander met een bijpassend gedichtje. Je komt dus altijd met een cadeautje thuis. 
 
Om de kosten hoeft het niet te gaan het hoeft niet meer dan 5 euro te zijn. Je hebt nu mooi 
de tijd om er over na te denken. 
We hopen op een grote deelname en net zo’n leuke middag als vorig jaar. 
We starten ook dan om 13.00 uur. 
 
Tot kijk dan, Eppie en Pier 

 

***** 

 

Aansprakelijkheid leden bij activiteiten  

Voor de goede orde wijzen wij er nogmaals op dat bij alle activiteiten van de OSW u deelneemt op 

eigen risico. OSW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of eventuele schade! 

 

***** 
  
U kunt de kopij voor het Nieuws van december t/m vrijdag 25 november aanleveren via 
sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de brievenbus van Hesselinghstraat 12 te Oldeholtpade. 
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