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December 2022 

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

  

UITNODIGING 

 
Na tweejaar Kerstlockdown gaan we weer voor een  

 
 

Gezellige kerstbroodmaaltijd op vrijdag 16 december 2022 
Aanvang 16.30 uur in De Rank, Kerkstraat 49 in Wolvega.  

 

We hebben voor eenieder een lekkere broodmaaltijd met o.a. soep en luxe broodjes 

klaarstaan met de nodige drankjes. 

Na de maaltijd het optreden van Dubbelkwartet Sadwaande uit Lemmer e.o., hun repertoire 

bestaat uit Nederlandse, Engelse, Friese, Slavische volksmuziek. Ze worden muzikaal 

begeleid door een accordeon. 

Entree: € 15,-- geheel verzorgd. 

Kaartverkoop bij de Rank op vertoon van uw ledenkaart:   

Donderdag 8 december van 12.30 tot 13.30 uur 

 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:                        

Vrijdag 9 december 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. 

 

P.S. Nog geen kaartje? Altijd last minute proberen bij bovenstaande telefoonnummers.  
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Van het bestuur…       

 

Het Ouderenfonds in samenwerking met Van der Valk houdt dit jaar geen kerstdiners voor eenzame 

ouderen. Wel stelt het Ouderenfonds kerstdozen beschikbaar. Ook nu is het bestuur van de OSW 

weer gevraagd de organisatie hiervan op zich te nemen. We krijgen een aardig aantal, maar helaas 

niet voor al onze leden. U kunt ervan op aan dat dit wel geprobeerd is want dat leek ons namelijk wel 

een aardig idee. We moeten daarom een keuze maken en dit keer krijgen (bijna) alle tachtigplussers 

binnen de OSW een doos. En natuurlijk dat is heel mooi, al hadden wij het graag al onze leden 

gegund. Wat er in zit, is ook voor ons een verrassing. Dus pin ons er niet op vast. Een gegeven 

paard…. Verderop leest u waar u dit pakket kunt afhalen.   

 

Op 7 december is het de dag van de vrijwilliger. Wij houden altijd een vrijwilligersetentje in het 

voorjaar. Onze vrijwilligers, we zijn zo blij met hen. Zonder vrijwilligers kan deze vereniging niet 

bestaan. Gelukkig hebben we nog altijd geen krapte, zelfs is er nu een lijstje aangelegd met mensen 

die graag wat voor ons willen doen. Hoe mooi is dat! We willen graag ieder een juiste plek bieden 

waar hij/zij tot zijn recht komt. Het kan even duren, maar weet dat u niet uit het zicht bent! 

 
Arnold Gras houdt eind van het jaar op als vrijwilliger bij de activiteit Zwemmen. Hij blijft uiteraard wel 
aan activiteiten deelnemen. Hennie Hof is zijn opvolger. 
 
Zondag, tig mensen ervaren dit als een moeilijke dag. Er is al eens vaker aan de leden gevraagd of 
de OSW wellicht hierin iets kan betekenen door het organiseren van een leuke middagactiviteit. Laat 
dus weten of u hier behoefte aan heeft.   
 
Denkt ieder nog aan de korting bij de ziektekostenverzekeraar? Als lid van de OSW krijgt u namelijk 
korting op de Aanvullende verzekering. Alle kleine beetjes helpen, toch? U kunt de code opvragen bij 
onze penningmeester. 
 

Het Nieuws liever digitaal ontvangen? Laat dit aan Hannie Spin weten: spin.hannie@ziggo.nl. 

 
We hebben nog een aantal bijzondere activiteiten in december te gaan, zoals ’t Kiekhuus,  
de Sinter-Kerst-Fietstocht en de Kerstbijeenkomst.  
 
Een decembermaand wat voor sommigen een maand met veel lichtjes, warmte en 
gezelligheid is maar waar weer anderen toch ook tegenop zien. De uitstraling dat deze 
maand een en al gezelligheid moet zijn met tijdens de feestdagen veel mensen aan 
feestelijk gedekte tafels in allerlei mooie kleding. En iedereen lijkt het zo gezellig te 
hebben met elkaar. De werkelijkheid is ook wel eens anders en kost het energie om er 
wat van te maken en hoe deze dagen in te vullen. Denk niet dat u hierin alleen staat, 
velen zijn vaak blij dat deze dagen weer achter de rug zijn. Mocht u zich in de 
decembermaand wat extra eenzaam voelen, weet dat we een Luisterend Oor hebben! Wellicht wilt u 
er eens een stukje over schrijven hoe u deze dagen beleeft.  
 
Lichtpuntjes, we kunnen ze warempel allemaal zo langzamerhand wel gebruiken. De hoge inflatie, het 
klimaat, de stikstof, de oorlog in de Oekraïne, de energieprijzen en de financiële zorgen die velen 
hebben. Het is me nogal niet wat. Een, weliswaar heel klein lichtpuntje, is er in ieder geval. Ons 
lidmaatschapsgeld blijft voor het nieuwe jaar hetzelfde. Ook wij hebben te maken met 
prijsverhogingen van derden, toch doen we er alles aan om de betaalbaarheid van activiteiten goed te 
bewaken. 
 
Ondanks alles wens ik u toch veel licht toe voor de komende tijd. Schijn ook vooral een lichtje op 
uzelf, want daarmee straalt u ook licht uit naar anderen!  

 

Sjoukje Held 
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Nieuwjaarsbijeenkomst   

Wanneer: 4 januari 2023  

Zalencentrum Klijnstra, aanvang 14.00 uur. 
 

We kunnen deze middag elkaar een gelukkig, gezond, vredig en  

onbezorgd jaar 2023 toewensen. Om ons daar een beetje bij te helpen 

hebben we Gryt Wiersma en Minze Dijksma voor u uitgenodigd. Ze hebben 

een zeer afwisselend programma voor ons gecreëerd met zang, sketches, 

goocheltrucs en nog veel meer onderhoudend vermaak. 

We weten zeker dat u zult genieten. dus ik zou zeggen kom! 

Entree € 7,50 inclusief 2 consumpties. 

Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van uw ledenkaart:   

donderdag 29 december van 12.30 tot 13.30 uur 

 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:            

Vrijdag 30 december 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, 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 

 

 

P.S.  Nog geen kaartje altijd last minute proberen bij bovenstaande telefoonnummers 

of aan de zaal. 
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Biljarten 
 
In het OSW-Nieuws van oktober zie ik een oproep staan. De biljartclub heeft nog plek voor 
enkele leden. In kapitale en dikgedrukte letters laat men weten dat ook dames van harte 
welkom zijn. Er komen herinneringen boven uit mijn tienerjaren. 
 
De jaren 60 opgroeiend in Den Haag, mijn middelbare schooljaren in Scheveningen. 
Samen met mijn vriendin in de lunchpauze (en later ook spijbelend van onze les Duits) naar 
het visserscafé om een colaatje te drinken. Nieuwsgierig als we zijn kijken we naar de 
verrichtingen van de vissers bij het biljart. Een van de mannen vraagt of we het willen 
proberen en leggen ons wat regels uit. De kneepjes van het geven van effect om punten te 
scoren. We zijn snelle leerlingen en krijgen er steeds meer plezier in. De kroegbaas let 
ondertussen nauwlettend op dat het contact tussen ons en de vissers onschuldig blijft. 
Ik denk ook aan de jeugdsoos van de kerk, een wekelijkse ontmoetingsplek met 
leeftijdsgenoten vanaf 17 jaar. Die club draaien we zelfstandig, met een bestuur, een 
barcommissie die een rooster opstelt. We schenken het gebruikelijke: koffie/thee, frisdrank, 
wijn, bier. Er wordt gekletst, we leggen een kaartje, aan de bar wordt gepokerd, we draaien 
eigentijdse muziek en eens in de maand op zaterdag is er dansavond. Er ontstaan stelletjes, 
het lijkt soms wel een huwelijksbureau. Ik krijg ook verkering. Het blijkt serieus en we 
trouwen begin jaren 70. Mijn schoonouders hebben thuis een tafelbiljart. Er wordt regelmatig 
gebiljart door de jongelui als we daar zijn. Mijn zwagers houden er ook van. Enkele jaren 
later gaan mijn schoonouders kleiner wonen en het biljart moet helaas weg. 
 
Terug naar het nu. 
Die oproep. Zal ik? Na enige twijfel pak ik de telefoon en bel. 
Mijn eerste ontmoeting met de OSW biljartclub, een groep vriendelijke heren. Ik merk dat ik 
veel ben vergeten, het is lang geleden dat ik gebiljart heb. Net als destijds in het visserscafé 
krijg ik aanwijzingen, hoe een bal waar te raken om punten te scoren, effect mee te geven. 
Het gaat heel vaak mis en dan raak ik geen enkele bal (stille omgang!). Hier leer ik van hoe 
het niet moet. In de pauze is er koffie/thee, er wordt gepraat en gelachen; ik voel de 
onderlinge verbondenheid. Met veel geduld en veel oefenen zal ik het spel vast iets beter 
onder de knie krijgen. Ik heb inmiddels een aantal keren meegedaan en doe een oproep om 
mijn voorbeeld te volgen. Het is een leuke sport, ook voor vrouwen. 
Het gaat om die verbondenheid en om een gezellige middag met elkaar door te brengen. 
 
Tineke Seesink 
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Opfriscursus Verkeer 
 
Het op een leuke en interactieve manier weer up-to-date raken van de 
verkeersregels en -borden en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. 
Inmiddels zijn er ook veel verkeerssituaties bijgekomen die wij onszelf 

eigen hebben moeten maken. En mocht u twijfelen aan uw rijstijl dan is er ook de 
mogelijkheid om in uw eigen auto met een instructeur een rit te maken (kosten € 25,-). 
 
Het is de bedoeling dat de opfriscursus medio januari wordt gehouden op een middag en 
avond. Wij kunnen dan wel denken dat hiervoor grote belangstelling is, maar dat hoeft 
natuurlijk niet zo te zijn. Vandaar dat we nu eerst graag weten of u hiervoor interesse heeft.  
U kunt zich aanmelden via e-mail bij secretaris@osw-wolvega.nl of bellen met Albert Smit, 
tel. 06 41856379. De kosten zijn € 5,- per persoon, dit is inclusief koffie/thee. U kunt zich tot 
20 december opgeven. In het volgende Nieuws leest u dan of deze cursus doorgaat en de 
data.  
 

***** 
 

Ouderenfonds – kerstdozen - Ouderenfonds – kerstdozen – Ouderenfonds  
Ook dit jaar heeft het Ouderenfonds de OSW gevraagd hen te helpen. Was het eerder nog 

de organisatie van een kerstdiner, nu is het de verspreiding van kerstdozen. Wij hebben het 

bericht gekregen dat wij 350 kerstdozen zullen ontvangen. De keuze is gemaakt om leden 

vanaf 80 jaar een kerstdoos te geven. Echter er zijn meer 80-plussers dan pakketten. 

Vandaar dat besloten is om tachtigplussers die tot 1 huishouden behoren, 1 kerstdoos te 

geven. Op deze manier kunnen de tachtigplussers een doos krijgen. Een hele organisatie dat 

mag ik u wel zeggen.  

 

U kunt de kerstdoos afhalen op maandagmiddag 19 december tussen 13.30 - 16.30 uur 

aan de Magnesiumstraat 24 (industrieterrein t.o. biljartlocatie). De bestuursleden staan daar 

voor u klaar. U dient wel de lidmaatschapskaart te laten zien! Mocht u zelf de kerstdoos niet 

kunnen halen, geef dan wel uw lidmaatschapskaart mee aan degene die voor u deze doos 

meeneemt. (Een doos is 20x30 cm en 15 cm hoog en weegt ongeveer 1500 gram). 
 

***** 
 

Vooraankondiging Klassieke Muziek 
Beleef de boeiende wereld van de klassieke muziek en ontmoet de grootste componisten via hun 
mooiste composities. Reis in vier middagen mee met de bekende muziekjournalist Rudolf  
Nammensma naar Venetië, Wenen en Parijs, naar onder meer Vivaldi, Mozart, Beethoven en Chopin. 
Met wetenswaardigheden en achtergronden geeft hij op een interactieve wijze, vol afwisseling, een 
extra dimensie aan uw muziekbeleving. Hij gebruikt daarbij beeld- en geluidsfragmenten. 
 
Rudolf  Nammensma is muziekjournalist en –recensent bij de Leeuwarder Courant. Tevens is hij een 
veelgevraagd spreker in theaters en heeft hij een jarenlange ervaring in het geven van 
muziekcursussen. Ook organiseert hij regelmatig internationale muziekreizen. 

 

Bij voldoende belangstelling willen we graag deze cursus weer voor u organiseren. De locatie is de 

gehoorzaal in het Linde College. De bedoeling is om deze te houden op de dinsdagmiddagen          

14 februari, 28 februari, 28 maart en 4 april. De kosten zijn € 7,50 per middag. Dit is inclusief 

koffie/thee. Het is wel de bedoeling dat u het bedrag voor deze vier middagen in een keer voldoet.  

 

U kunt zich opgeven via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of tel. 06 30767454.t/m 30 december. 

 

mailto:secretaris@osw-wolvega.nl


6   

 

 

 

Sinter-kerst 

 

De volgende fietstocht is de Sinter-Kerst-Fietstocht op  

dinsdagmiddag 13 december 

Het is de bedoeling dat eenieder die meefietst iets koopt voor een ander en voorziet 

van een passend gedicht. Je komt dus altijd met een cadeautje thuis.  

Het cadeautje hoeft niet meer te kosten dan € 5,-. 

We rekenen op een grote deelname en net zo’n leuke middag te hebben als vorig jaar. 

We starten weer om 13.00 uur. 

Pier en Eppie 

 

***** 

 

Kerstzegels 

 
In december krijgt u hopelijk veel kerstpost met kerstzegels erop. Wilt u mij een plezier doen en deze 
voor mij bewaren? (ook andere zegels zijn welkom). 
U kunt deze bij mij in de brievenbus gooien, Dekenmulderstraat 134 of bel mij maar tel. 614126 dan 
haal ik ze wel op. Vorig jaar werd het een groot succes. Ik heb vele medeverzamelaars aan een 
complete serie kunnen helpen.  
 
Misschien hebt u nog een verzameling die u wilt verkopen? Wellicht kan ik u daarbij helpen.  
Alvast Bedankt!  
 
Joop Bokma, Dekenmulderstraat 134 

 
***** 

 
 

Vervoer naar dokter-, specialist- en/of ziekenhuisbezoek 
 
Mocht u vervoer nodig zijn bel dan naar onze vrijwilligers: 
Dhr. J. Beuling, tel. 06 12267173, dhr. B. Limburg, tel. 06 53816931 of dhr. Van Manen,  
tel. 06 27230735. Tegen een vergoeding van kilometerkosten zijn zij u graag van dienst. 
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Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
 

 
Doet u mee met een bakkie bij de OSW? 
De koffiemorgen in december gaat vanwege een drukke decembermaand niet door. Wel gaan we in 
januari weer naar Bruisss. Komt u dan ook een bakkie doen? Even gezellig bijpraten, hoe leuk is dat! 
In het volgende Nieuws staat de datum vermeld.  

 
Schildergroep 2 
Deze groep gaat in het nieuwe jaar ook weer beginnen. De huidige leidster is nog vanwege 
gezondheidsproblemen uit de running, maar inmiddels is er nieuwe lesgever gevonden die bereid is 
om deze lessen vooreerst over te nemen. 

 
Yoga 
Wellicht wilt u in het nieuwe jaar ook meedoen? In het volgende Nieuws komt daarover meer 
informatie te staan.  
 
Kookcursus 
Er is te weinig belangstelling voor deze cursus. Wellicht kunnen we het volgend jaar nog 
eens proberen. 

 
Samen eten?  
Wellicht zijn er leden die het heel gezellig lijkt om met anderen thuis aan tafel te zitten en om de beurt 
eens voor elkaar te koken. Het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn, de gezelligheid staat voorop! 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. 

 
Kaartgroep woensdagmiddag 
Op de woensdagmiddag is er nog ruimte om te komen klaverjassen. Ook is een groepje sjoelers van 
harte welkom evenals leden die graag rummikub willen spelen. Kom gezellig meedoen! 
Inlichtingen te verkrijgen bij Harm van der Wal, tel. 0561 475178. 

 
Senioren Sport & Spel 
Er kunnen nog enkele deelnemers bij de groep van 10.00-11.00 uur. Het is een manier van bewegen 
helemaal op senioren afgestemd. U mag ook best eens komen kijken, op dinsdagmorgen locatie De 
Rank. 

 
Zwemmen 
Bij OSW1 de groep van 9.30-10.15 uur kunnen nog maar enkele zwemmers geplaatst worden. Wilt u 

ook meedoen? Geeft u dan op bij Eppie Groenhof, tel. 06 30875395.  

 

Schaken 
De schaakclub bestaat tegenwoordig uit zes mannen en er wordt met heel veel plezier gespeeld. De 

laatste partij van dit jaar wordt gespeeld op woensdag 21 december. In januari start men weer vol 

goede moed op woensdag 11 januari. En de locatie is het Parochiehuis. Meedoen? Neem dan 

contact op met Wiebe Nanninga, tel. 0561 613567. 
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Wat was……. 

 

Fietstocht d.d. 8 november 
 
Zondag regen, maandag regen, maar dinsdag prachtig fietsweer met een stevig windje. Hoe 
kun je het zo plannen. We zouden om 13.00 uur vertrekken, maar een van de begeleiders 
was er nog niet. Even geduld en ja hoor 5 over een daar kwam hij aan. Gelukkig en goed 
gemutst. 
We gingen vanaf de sportvelden richting Oppers en daarna naar de Schipslootbrug en door 
de ontginning richting Heerenveen. In Heerenveen-Zuid door de tunnel naar Oranjewoud en 
inmiddels 20 km op de teller. We begonnen zin in koffie te krijgen. Eppie loodste ons naar de 
Tropenfauna. Hier hebben we met alle 20 deelnemers lekker koffie met gebak gehad. Het 
was weer reuzegezellig en we waren tevreden over de bediening. Vorige keer werd er een 
beetje gemopperd, maar het was nu dik in orde. We zaten in een gezellige opstelling mooi bij 
elkaar. Super mooi zo op deze manier. 
Nu gingen we laatste stuk van de tocht doen. Iemand is vlak voor het tunneltje waar we door 
moesten gevallen met haar fiets, maar stond daarna weer op en ging kordaat weer verder. 
Heel flink. De tocht ging nog een stuk door de wijk Skoaterwald in Heerenveen, daarna 
Mildam en door de polder via de Heirweg naar Wolvega.  
We zwaaien naar elkaar en tot de volgende fietstocht. De routeplanners hebben er weer een 
mooie tocht van gemaakt. Bedankt namens de deelnemers en deelneemsters. 
 
Toertochtdeelnemer Eeuwe van der Zande 

 

***** 
 

 
De Jeugd van Toen 
 

De Jeugd van Toen is ook weer volop in de running.  
 
 
Op 25 oktober mochten we een optreden verzorgen voor De Zonnebloem.  
Wat een prachtige middag was dat. Ongeveer 100 aanwezigen in de zaal, dat is nog eens 
een mooie opkomst. Het spelen ging soepel door zo’n enthousiast publiek en de 
complimentjes na de tijd en de verrassing van de organisatie van De Zonnebloem hebben we 
in dank aangenomen. 
 
Op 8 november waren we met ons groepje in verzorgingstehuis Berkenstede. Ook hier altijd 
fijn om blije mensen te zien. 
 
In verzorgingstehuis De Menning was het op 18 november ook weer een feestje. 
Meezingende bewoners en genietende koppies, wat een fijne middag. En als je dan na 
afloop de mensen hoort zeggen tegen elkaar: ”wat een fijne middag en wat een mooie 
stukkies hè” dan doe je het goed toch? 
 
We zijn alweer druk aan het oefenen voor het nieuwe stuk waarmee we vanaf oktober 2023 
op de planken gaan. 
 
Leden Jeugd van Toen 
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Op stap met de Kunstgroep.. 

 
Op vrijdagmiddag 25 november ging de kunstgroep weer op pad, er waren deze keer 
10 deelnemers van de partij. Het eerste reisdoel was Stichting Nobilis in Fochteloo. 
Bij Nobilis zijn een groot aantal kunstwerken te bezichtigen o.a. beelden, schilderijen, etsen, 
houtsneden, litho's, enz..Wij gingen voor de werken van Herman Gordijn. 
Hij is bij het grote publiek het meest bekend geworden door het staatsieportret van Koningin 
Beatrix. Daarnaast maakte hij ook portretten van bekende en onbekende Nederlanders. 
Vooral van veel vrouwen, naakt en met "ronde bollingen". Maar ook van blote mannen in een 
bootje. Kunst en humor gaan goed samen. 

Na de thee en taart in de Tramhalte te Noordwolde waren we meteen dicht bij het tweede 
doel van deze middag, n.l. "Kunstwerk in de Stellingen" in het Buurthús. 
Hier exposeren 14 kunstenaars uit het Noorden. Zij laten zich inspireren door de natuur en 
natuurlijke materialen. Zo zijn er o.a. beelden uit turf en hout te zien en prachtige 
landschappen in ijle aquarellen. 
Ook hier weer veel gespreksstof in de groep over deze vaak verfijnde technieken in prachtige 
kleuren. 
 
Moe en voldaan gingen we huiswaarts na deze prachtige middag. 
 
Els Buddingh'-Schalk 
 
(Wilt u zich ook aansluiten bij de kunstgroep neem dan contact op met Trijntje Köhler: 
06 29547761 of trijntje.kohler@gmail.com) 
 

***** 
 
 

Reisje naar de Kerstmarkt in Munster.. 
Op zaterdag 26 november gingen we vroeg op reis naar de Kerstmarkt in Munster in 

Duitsland. Er hadden zich zo'n 50 personen opgegeven, we vertrokken vanuit Wolvega in alle 

vroegte bij de Katholieke kerk als opstapplaats. En ook bij de Action bij het Van der 

Sandeplein kon men opstappen. 

 

Er waren in alle vroegte deelnemers die zich al vroeg bij de opstapplaatsen hadden gemeld. 

Ik heb gehoord dat de eersten er al half acht stonden om een mooi plekje in de bus te 

bemachtigen. 

Toen iedereen een plekje had gevonden in de bus kon de reis beginnen. Klazien van de 

Reiscommissie OSW heette iedereen welkom. Daarna had chauffeur Jan Vledder nog wat 

huishoudelijke mededelingen en gingen we via Steenwijk, Meppel en Zwolle naar onze 

eerste stop in Enschede alwaar we lekker konden genieten bij Van der Valk van koffie en 

gebak. Gezien de reacties van de mensen viel dat er lekker in. 

Inmiddels had Kees keurig een plattegrond van Munster uitgedeeld aan de deelnemers in de 

bus zodat men in ieder geval niet kon verdwalen.  

Daarna op weg naar Munster en omstreeks lunchtijd kwamen we in Munster aan. Vanaf de 

grote parkeerplaats konden we binnen 10 minuten het centrum bereiken waar we konden 

genieten van de verschillende kerstmarkten dat waren er zo'n zes. 
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Alle kerstmarkten hadden een eigen thema, het was druk in de stad. Menigeen genoot van 

de Bratwurst met curry, Pommes Frites, Flamenkuchen. Tevens werd er ook genoten van de 

heerlijke Glühwein.  

Om half vijf vertrokken we weer naar Nederland, de volgende tussenstop was in Raalte bij 

feestcentrum De Lamp waar we konden genieten van een heerlijk driegangendiner. 

Het buikje was vol dus konden we nog even uitbuiken in de bus. Klazien bedankte de 

chauffeur nog voor de veilige thuiskomst. 

Gezien de reacties was het een geslaagde dag, hulde aan de Reiscommissie. Indien u nog 

suggesties heeft voor een mooie dagtocht laat het horen aan de Reiscommissie. 

Ik wil de Reiscommissie bedanken voor deze geslaagde dag! 

 

Vriendelijke groet,  

Linze de Vries  

***** 
  
Het volgende Nieuws komt na de kerstdagen uit. U kunt de kopij voor het Nieuws van januari t/m 
woensdag 21 december  aanleveren via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de brievenbus van 
Hesselinghstraat 12 te Oldeholtpade. 
 

 
***** 

 
 

Het bestuur wenst u heel fijne feestdagen!!  
 

 
 

 

 
 
 

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/
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Mantelzorg, wat is dat 
Zorgen voor je partner, je kind of je ouders is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. 
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde 
voor elkaar. Maar wat verstaan we dan onder mantelzorg en wat niet. 
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende die gegeven wordt door iemand uit 
het directe sociale netwerk in de omgeving van die persoon. Ook minder intensieve 
hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan mensen die in een zorginstelling wonen 
kunnen hieronder vallen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde 
‘gebruikelijke hulp’. 
 
Mantelzorg is onbetaald 
Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. 
Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde 
kleinkinderen, valt niet onder mantelzorg. 
 
Mantelzorg is vrijwillig, maar geen vrijwilligerszorg 
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het 
verschillende zaken: 
 
Mantelzorg komt op je pad 
Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met mantelzorg: je bent mantelzorger, je 
wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. 
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen 
en ze verrichten soms verpleegkundige handelingen. 
 
Voor vrijwilligerszorg kies je  
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is er meestal (nog) geen 
emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier 
op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband 
voor een organisatie en verrichten zelden verpleegkundige handelingen. 
 
Mantelzorg kan een zware belasting zijn waardoor het leven soms uit balans raakt. 
Langdurige mantelzorg kan uw lichamelijke en geestelijke gezondheid beïnvloeden. Als 
gemeente willen wij de mantelzorgers graag ondersteunen. 
Bent u mantelzorger of denkt u mantelzorger te zijn meldt u dan aan bij de gemeente. 
Dit kan via  www.weststellingwerf.nl/mantelzorg. 
 
 
 

http://www.weststellingwerf.nl/mantelzorg

