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Januari 2023 

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

  

U wordt verwacht bij zalencentrum Klijnstra op vrijdag 27 januari om 20.00 uur 
 

Er komt iemand die u niet mag missen. 

Want: 

 

Hij kan niet zingen maar doet het soms wel 

Hij schildert met woorden 

Hij kookt met taal 

Hij husselt met letters 

Hij maakt het Groot Dictee der Nederlandse Taal 

Hij deed met Huub Stapel het tv-programma Het Dorp van omroep Max op motor met zijspan  

Hij huppelt met het Nederlands.   

Kortom wij krijgen een Neerlandi KUS. 

Hij heeft heel veel te vertellen 

Zijn naam Wim Daniels 

Daar wil je toch bij zijn. 

Dat wordt weer gezellig 

Aanvang 20.00 uur; Entree € 10,00 (inclusief 2 consumpties) 

Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van uw ledenkaart:  

Donderdag 19 januari van 12.30 tot 13.30 uur. 

 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren: vrijdag 20 januari 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. 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…       

 

Wat hebben we ondanks de coronaperiode toch ook weer een goed jaar achter de rug. We mochten 

152 nieuwe leden begroeten. Ons totale ledenbestand gaat nu richting de 1070, dus we hopen 

ergens in het nieuwe jaar de 1100 aan te kunnen tikken. De leden bevinden zich trouwens niet alleen 

in Wolvega, maar ook in 34 andere plaatsen.   

 

We hebben in totaal 20 keer de Stellingwerf gehaald met een artikel over de OSW en daarnaast 

worden er voor de dorpskrant van Oldeholtpade artikelen geschreven. Er zijn diverse overleggen 

geweest met gemeente en andere organisaties, is er deelgenomen aan de Vrijwilligersmarkt, aan het 

Lindefestival, meegedacht met het project van de Oudheidkamer, hebben we twee nieuwe 

bestuursleden welkom kunnen heten, afscheidsrecepties bezocht, helaas ook naar condoleances 

en/of uitvaarten geweest en was er de kerstdozenactie van het Ouderfonds. Kortom, altijd wat te 

doen. 

 

De kerstdozenactie van het Ouderenfonds, veel tachtigplussers hebben de doos opgehaald en het 

was dan ook een drukte van belang aan de Magnesiumweg. Albert en Jaap hadden een plek in de 

loods van Siebenga prachtig ingericht en ook stonden daar mooie kerststallen opgesteld door Jan de 

Vries. De bestuursleden waren allemaal aanwezig en we hebben er een gezellige middag van 

gemaakt. Er was warme chocolademelk en ook een aantal warme hapjes ontbrak niet.  

De dozen die niet zijn opgehaald zijn de volgende morgen door alle bestuursleden leeggemaakt en 

de spullen zijn verdeeld over diverse dozen. Deze dozen zijn op woensdagmorgen aan de 

Voedselbank gedoneerd. De rest was voor de papiercontainer zodat alles weer netjes opgeruimd is 

achtergelaten. Dit alles was een mooi staaltje samenwerking van de bestuursleden! 

Ieder bedankt voor zijn/haar inspanningen rondom deze actie van het Ouderenfonds, heer De Vries 

bedankt en ook Siebenga BEDANKT voor het beschikbaar stellen van de locatie!! 

 

Op het uitbrengen van het Nieuws na, was dit de laatste actie van dit jaar. Op 4 januari staat de 

eerste festiviteit van de Activiteitencommissie alweer gepland met een optreden van Gryt Wiersma en 

Minze Dijksma. Nog geen kaartje? Bel dan met Klaas Duursma of Eppie Groenhof.  

 

Heeft u gelezen over het project Bestemming Wolvega? In de bestuursvergadering van 12 januari a.s. 

komt mevr. Hut, projectleider, bij ons in de vergadering om onze ideeën etc. te vernemen. Hebt u ook 

wensen om Wolvega mooier, toegankelijker etc. te maken of loopt u ergens tegenaan wat beter kan? 

Laat het ons weten, dan kunnen we dit ook inbrengen! 

 

We staan met z’n allen weer voor een nieuw jaar. Wie weet wat voor mogelijkheden er weer op ons 

pad komen. ‘Met de OSW kunt u alle kanten op’. Wij hebben het idee dat er nog veel richtingen zijn 

waar we naar toe kunnen. Ik hoop dat we er met z’n allen weer voor gaan. Want samen zijn we sterk! 

 

Het bestuur wenst u voor dit nieuwe jaar heel veel gezondheid, geluk en gezelligheid toe! 

 

Sjoukje Held 
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LEDENOVERZICHT 2022 
 
Het was voor onze vereniging een mooi jaar 2022. De activiteiten werden weer opgestart en dan 
komen er ook weer nieuwe leden bij: 152 mensen melden zich bij ons aan. Wegens gezondheid, 
verhuizing of geen belangstelling hebben 43 leden hun lidmaatschap opgezegd. Helaas zijn er 33 
leden overleden dit jaar. Op 1 januari 2023 beginnen we voor het eerst boven de duizend leden: 
1062. Een prachtig getal en ik hoop dat we het volgend jaar de 1100 leden halen. 
 
Voor de bezorging van het O.S.W.-nieuwsblad zijn er 26 vrijwilligers iedere maand op pad. Steeds 
meer mensen van buiten de Stellingwerven weten ons te vinden, prachtig toch! Dan is het handig als 
het nieuwsblad via de mail verstuurd kan worden. Als u dat ook wilt, neem dan even contact met mij 
op via de mail. 
 
In januari krijgt u de nieuwe ledenpas van ons. Heeft u die niet gekregen laat het mij dan weten, ook 
bij wijziging van adresgegevens, verhuizing of opzeggen lidmaatschap. 
 
Prettige jaarwisseling en een gezond 2023. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Hannie Spin 
Ledenadministratie O.S.W. 
Telefoonnummer: 06-13033214 
Mailadres: spin.hannie@ziggo.nl 
 

***** 
 
OSiF (Onafhankelijke Senioren in Fryslan) 
Opgericht in 2016 op voorspraak van een aantal seniorenverenigingen om de belangen van de Friese 
senioren provinciaal aan de orde te brengen. Men zou een aantal jaar de tijd krijgen om zich te 
bewijzen. Wij hadden al geruime tijd wat twijfels over het functioneren en wat de voordelen zijn voor 
onze leden. Nu het lidmaatschapsgeld € 1,- per lid zou worden, is dat een hap uit het budget. 
Opnieuw heeft toen ons bestuur alle voor en tegens afgewogen.   
Het functioneren van de OSiF ligt niet aan de inzet van de bestuursleden. Zij hebben hun best 
gedaan om bij de provincie, organisaties en instellingen aan tafel te komen. Ook de coronaperiode 
heeft hier geen goed aan gedaan. Alhoewel een goede communicatie tijdens zo’n periode van groot 
belang is om ook de leden bij elkaar te houden. Er was soms lange tijd stilte tussen de vergaderingen 
in, op het doorsturen van nieuwsberichten van diverse organisaties na. Tijdens vergaderingen 2x per 
jaar, was de helft en soms meer dan de helft van de aangesloten verenigingen niet aanwezig, vele 
vaak zonder afmeldingen. Onderling was er weinig tot geen contact met de andere 11 verenigingen. 
Ook de andere grote vereniging Leeuwarden nam contact met ons op om hun zorgen uit te spreken 
omtrent dit alles. Dit heeft ons doen besluiten om in de vergadering van november het voornemen om 
uit de OSiF te stappen, te uiten. In de week voorafgaand hebben penningmeester en voorzitter in een 
gesprek met Jan Kloosterman, voorzitter van de OSiF, hem van dit voornemen op de hoogte 
gebracht. Hij kon ons standpunt wel begrijpen.   

Het was de bedoeling om dit in onze ledenvergadering aan u voor te leggen, uiteindelijk moet daar 

het besluit vallen om uit te treden. 

Echter het bleek dat het draagvlak bij meerdere verenigingen afnam en dat nog een aantal 

verenigingen het lidmaatschap had opgezegd. De OSiF heeft daarop de conclusie getrokken dat een 

verdere voortzetting in de huidige structuur financieel niet meer haalbaar is. Men heeft dan ook 

besloten om de activiteiten van de OSiF op 31 december 2022 stop te zetten. Wel gaat een aantal 

leden een mogelijke voortzetting van belangenbehartiging van senioren verder onderzoeken en ook 

de website blijft nog een tijdje in de lucht. Wij zullen in de ledenvergadering hierop terugkomen.  

 

mailto:spin.hannie@ziggo.nl
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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. 

 

***** 

 

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 

 
***** 

 
 

 
Opfriscursus verkeersregels 

 
De oproep in het Nieuws van december heeft nog niet dermate veel 
belangstelling opgeleverd dat wij deze cursus kunnen houden. Blijkbaar is 
er geen behoefte om de verkeerskennis wat op te krikken? Dat kan 

natuurlijk echt wel zo zijn. Maar we willen toch nog graag een poging wagen omdat het toch 
belangrijk is dat u zich veilig in het tegenwoordig drukke verkeer begeeft. 
Mocht u zich alsnog willen opgeven dan kan dat nog tot 20 januari. De cursus wordt dan in 
februari gehouden. De kosten zijn € 5,-.  
U kunt zich opgeven bij onze secretaris via e-mail secretaris@osw-wolvega.nl of bellen met 
Albert Smit, tel. 06 41856379. 
 

***** 
 

 
Fietstocht januari 

In 2023 gaan we door met onze maandelijkse fietsmiddag op de 2e 

dinsdag van de maand.  

Na onze mooie, maar ook koude sinter-kersttocht gaan we 10 januari weer van start. 

Wij starten om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats van de F.C.  

Pier en Eppie 

 
 
 

mailto:secretaris@osw-wolvega.nl
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Gezellig een ommetje met de OSW-wandelgroep 
 
Elke donderdagochtend om 9.00 uur verzamelen wij, een groepje loopenthousiaste OSW-
leden, ons voor de Hema in de Van Harenstraat. Onder de bezielende leiding van           
Dries Raggers lopen we een ‘rondje Wolvega’. Na een uurtje doorstappen wacht de beloning 
-samen koffie drinken- in de Hema. 
We hebben een vaste kern van deelnemers en een aantal leden die af en toe meewandelen. 
Het motto van onze groep is: hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dus lijkt samen wandelen je 
leuk, kom dan gerust een keer proberen. Wees niet bang voor topsport: een normale 
wandelconditie is ruim voldoende. 
 
Meer weten? Bel dan met Dries Raggers, 0561 614992. 
 

***** 

Yoga 
Yoga, betekent verbinden. Het verbinden van lichaam en geest kan door ademhaling tot 
stand worden gebracht. Dit alles geeft een gevoel van ontspanning en rust. 
 
Wij zijn blij u te kunnen laten weten dat de yoga op maandagmiddag 16 januari weer gaat 
beginnen. Wilt u ook meedoen? U kunt zich opgeven t/m 9 januari bij Roelie Seinstra,  
tel. 612387 of h.seinstra1@ziggo.nl 

 
***** 

 
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. 
 

Na de oproep in het vorige Nieuws hebben diverse leden zich aangemeld. En ja, de cursus gaat door 

er zijn genoeg aanmeldingen. De locatie is de gehoorzaal in het Linde College. De cursus wordt 

gehouden op de dinsdagmiddagen 14 februari, 28 februari, 28 maart en 4 april, aanvang 14.00 

uur. De kosten zijn € 7,50 per middag. Dit is inclusief koffie/thee.  

Het totale bedrag wordt op de eerste middag betaald. Ik zal dan ook ruim op tijd aanwezig zijn, zodat 

er ook rond het tijdstip van 14.00 uur kan worden gestart.   

 

Het blijkt dat de vorige keren bij Klassieke muziek men een introducee mocht meenemen. Dat willen 

wij u dan ook deze keer niet onthouden. Dus kent u iemand in uw omgeving die geen lid is van de 

OSW maar toch graag zou willen deelnemen aan deze cursus dan kan men zich bij mij opgeven, 

sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of tel. 06 30767454. 

 

mailto:h.seinstra1@ziggo.nl
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Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
 

 
Doet u mee met een bakkie bij de OSW? ……… 
De koffiemorgen in januari wordt gehouden op donderdagmorgen 19 januari, aanvang 
10.00 uur, locatie Bruisss. Komt u ook een bakkie doen? Even gezellig bijpraten, hoe leuk 
is dat!  

 

Schildergroep 1  
We hebben dit jaar de schildercursus afgerond met een etentje op ‘t Oost. Voor de inspanningen van 

de cursusleider hoefde deze niet te betalen.  

Er is dit jaar met veel plezier gewerkt. We hebben zelfs buiten geschilderd. Er is mooi werk gemaakt 

en er zijn plannen om te gaan exposeren. 

Alle cursisten doen weer mee met de volgende cursus en de groep zit hiermee vol.  

In het nieuwe jaar wordt gestart op dinsdag 14 februari, locatie Parochiehuis.  

Wiebe Nanninga 

 
Schildergroep 2 
Deze groep start ook dinsdag 14 februari, maar om 13.00 uur. Ook hier is de locatie het Parochiehuis. 

Vanwege gezondheidsproblemen van Marijke Booij heeft deze groep eerst even gewacht op het 

herstel van Marijke. Echter dit alles gaat wat langer duren en toen is besloten om vervanging te 

zoeken. De groep gaat nu begeleid worden door Klaas Klazema. 

We wensen Marijke vanaf deze plaats beterschap toe! 

 
Kaartgroepen woensdag- en donderdagmiddag 
Op beide middagen kunt u nog komen klaverjassen. Naast het klaverjassen kan er ook aan 
schutjassen, jokeren of andere kaartspellen worden gedaan. Tevens is er de mogelijkheid voor leden 
die graag rummikub spelen. Op de donderdagmiddag is er een groep leden die aan sjoelen doen. Wilt 
u ook graag sjoelen op de donderdagmiddag of liever op de woensdagmiddag? Laat het de leiding 
weten! Kom gezellig meedoen! 
De donderdagmiddaggroep start op donderdag 5 januari, de woensdagmiddaggroep op 11 januari.  
 
Inlichtingen te verkrijgen bij Harm van der Wal, tel. 0561 475178 en Gerrit Jager, tel. 0561 481663. 

 
Senioren Sport & Spel 
In het nieuwe jaar starten de groepen op dinsdag 10 januari. Er kunnen nog enkele deelnemers 
meedoen, dit bij beide groepen. Het is een manier van bewegen helemaal op senioren afgestemd. U 
mag ook best eens komen kijken, op dinsdagmorgen locatie De Rank. 

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

laatste partij van dit jaar werd 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. 

 

Biljartkampioenschap 2023 
Sinds 2002 met onderbreking door corona, organiseert de commissie onder aanvoering van Sjouke 
Stuurman dit spannende gebeuren. Alle jaren deden hier 2 afgevaardigden van alle acht groepen aan 
mee. Dit jaar zal het allemaal anders gaan. Er is op verzoek nu een vrije inschrijving voor deelname 
en er hebben zich 26 biljarters aangemeld. Prachtig toch. 
Het heeft tot gevolg gehad dat er nu via een ander systeem moet worden gewerkt, het afvalsysteem. 
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Er is ook nu weer een A- en B-groep. De spelers (12) beneden de verplichte 20 caramboles in         
20 beurten, spelen op 20 januari in de B- groep. 
De biljarters vanaf 20 en meer caramboles (14), spelen hun wedstrijd op 27 januari. Altijd vanaf  
13.00 uur. Er wordt door loting (ter plaatse) bepaald wie elkaars tegenstander zijn. 
 
De biljarters die zich op 20 en 27 januari plaatsen (winnaars) spelen de vervolgwedstrijd op 3 februari 
met als klapper op de vuurpijl de allersterksten gaan op 10 februari strijden om de fraaie bekers en 
natuurlijk de wisselbeker. Al die prijzen worden weer beschikbaar gesteld door de OSW. 
 
Het belooft, gezien de kwaliteit van de biljarters een zeer spannend toernooi te worden. 
Jammer dat er GEEN ruimte in de zaal is voor publiek. 
 
Namens de commissie 
Sjouke Stuurman 

 

***** 

 

ZWEMMEN en AQUAROBIC 

AQUAROBIC 
 
Voor al onze leden van de OSW is er gelegenheid om op dinsdagmorgen Aqua-Robic te 
doen. Aquarobic start op dinsdag 3 januari van 9.00 uur tot 9.45 uur.  
 
Aquarobic 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 € 30,00 van 3 januari t/m april 2023. 
 

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.   
 
Kaartverkoop is op 4 januari en begint om 9.15 uur.          
 
De kosten zijn € 15,00 van januari t/m april 2023, van januari t/m juni € 20,00 en voor het 
hele jaar € 30,00. 
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Beste lezers, 
 
In verschillende fases van mijn leven mocht ik met regelmaat onverwachte 
meevallers ervaren, waardoor het gevoel ontstond een zondagskind te zijn. Zo 
mocht ik als zoon van een glasblazer gaan studeren en kreeg ik vrijstelling van 
militaire dienst. Het kwam zomaar uit de lucht vallen dat de inspecteur 
volksgezondheid van de provincie Friesland mij belde en vroeg om een verlopen 
huisartsenpraktijk nieuw leven in te blazen. Voor die praktijk was geen opvolger 
te vinden. Ook andere voorbeelden zijn te noemen, waaronder het feit dat ik 
driemaal de dood in de ogen heb gekeken. Ondanks dat er nu sprake is van een 
broze gezondheid (van glas) kan ik nog volop van mijn pensioen genieten. 
 
En dus genieten van het leven van alledag, schrijven over ontmoetingen in de 
wandelgangen van het leven, in het café aan de stamtafel of op een terras bij een 
molen of aan het water. Ook tijdens een wandeling door het dorp ontstaan soms 
interessante gesprekken. Een onverwachte druk op de deurbel kan een vervolg 
krijgen in een indringend verhaal aan de huiskamertafel. Als je ervoor 
openstaat, valt er veel te verhalen over alledaagse gebeurtenissen en 
ontmoetingen. 
 
Deze ervaringen heb ik beschreven in mijn boek: Een zondagskind van glas. Met 
als ondertitel: Wandelgangen. Dit boek breng ik graag onder uw aandacht 
omdat er ook verhalen in staan over ervaringen in de gezondheidszorg. Daar 
kunnen we als gebruikers ons voordeel mee doen. 
 
Het boek is te verkrijgen bij de plaatselijke boekhandel en kost 19,50 euro. U 
kunt het ook bestellen bij de uitgever Elikser te Leeuwarden: 
https://www.elikser.nl. Die rekent geen verzendkosten. Als u zelf een ervaring 
heeft die u graag wilt delen bel gerust. U bent welkom voor een kopje koffie. 
 
Jan de Haan,  
Telefoon: 06 5375 7841 
e-mail: jan@famdehaan.frl  

 

***** 

 

 

U kunt de kopij t/m 20 januari inleveren via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of via de brievenbus 
op Hesselinghstraat 12 in Oldeholtpade.  

 

 

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl


9   

Wat was…… 

 
                                      Voor Anker  

Dinsdag 8 november kwam Hans Anker ons bezoeken. 

Hij vertelde ons over zijn jeugd in zijn geboorteplaats Akkrum. 

Hoe hij met zijn broer Wim ertoe gekomen was om dit beroep te kiezen, dat ze iedere 

verdachte die een beroep op hen deed te verdedigen. 

Zij vinden namelijk dat eenieder die verdacht wordt volgens ons rechtssysteem niet eerder 

schuldig is dan dat het wettelijk en onomstotelijk bewijs is geleverd dat hij of zij de dader is.  

Niet altijd wordt hun dat door de buitenwereld in dank afgenomen wel heeft dat standvastig 

optreden hen veel respect en bekendheid opgeleverd.  

Hij deed zijn relaas met veel verve en humorvolle anekdotes. Na de pauze mochten we 

vragen stellen, waar volop gebruik van werd gemaakt. Al met al een hele mooie avond. 

Er waren 135 mensen aanwezig. 

De activiteitencommissie 

 

***** 

 
Reisverhaal Fidji eilanden en Nieuw Zeeland 

Gepresenteerd door Will en Thea 

Op 23 november gaf dit 60-jarige echtpaar een zeer boeiende en enthousiaste presentatie 

van hun prachtige reis naar dit fantastisch mooie deel van de wereld met werkelijk 

adembenemende beelden. 

Wat hebben we genoten, zeker ook van het aanstekelijke plezier wat ze er weer aan 

beleefden om het ons te mogen vertellen. 

Je zou er zo naar toe willen. 

Er waren 52 mensen aanwezig, het hadden er meer mogen zijn, zeker gelet op de reacties 

van de aanwezigen. 

De Activiteitencommissie 

***** 

 

Museum ‘t Kiekhuus d.d. 6 december 

Het bezoek aan het ’t Kiekhuus was een groot succes. De groep werd in drieën gedeeld en 

begeleid door de bewoners Sjoukje en Roelof Bakker en vrijwilliger Henk Breukelaar. 

Het was een prachtige middag volgens de leden waar bij ieder veel herinneringen naar 

boven kwamen. Er waren diverse opstellingen te bewonderen zoals een kruidenierswinkel, 

bakkerswinkel, sigarenwinkel en klaslokaal. Achter elk object steekt wel een verhaal, dat 

werd al snel duidelijk. De middag werd gezamenlijk afgesloten met een kopje koffie/thee en 

koekje. Zeker voor herhaling vatbaar. Dus mochten er meer leden zijn die ook graag in 

groepsverband een bezoek willen brengen, laat het dan weten! 

 

 

 

 



10   

 

 
Sint-Kerst fietstocht OSW december 2022. 

 
De laatste van 2022 alweer. De maandelijkse fietstocht, dit keer omgedoopt in 
de Sint-Kerst fietstocht, omdat nu elke deelnemer/-ster bij de start een cadeautje met gedicht moest 
inleveren. 
Deze zouden dan tijdens de gebruikelijke horecapauze halverwege de tocht uitgepakt worden en de 
gedichten moesten dan ook worden voorgelezen. 
Omstreeks 13.00 uur meldden zich 10 deelnemers/sters, een wat tegenvallend aantal, want het was 
echt schitterend fietsweer, temperatuur rond het vriespunt een schitterende zon en nagenoeg geen 
wind.  
De tocht begon dus bij het parkeerterrein van de sportvelden en ging vervolgens langs de achterzijde 
van de Schildersbuurt en de Heidepolle richting de Meenthe. Via de Sas over de Linde fietsten we 
over de Oosterbroekweg en de Nijksweg naar het monument van het werkkamp “it Petgat”, waarvan 
we verderop in het land de overblijfselen, een bosje, zagen. Daar bleven we even stilstaan om het 
verhaal over dit werkkamp aan te horen en te lezen. In de oorlog was dit een tijdelijk werkkamp van 
joodse mannen die elders wel eens probeerden te ontsnappen. Echter het werkkamp heeft niet lang 
bestaan en werd plotseling samen met meerdere van soortgelijke werkkampen ontbonden. De 
mannen werden gedeporteerd naar onder meer het vernietigingskamp “Auschwitz”, waarvan weinigen 
zijn teruggekomen.  
Vervolgens fietsten we via de Langebroekweg naar Blesdijke en over de Friese Veldweg en 
Paasloregel naar Willemsoord waar we bij restaurant “De Steen” om de koffie gingen. Daar werden 
we tot grote verrassing door de OSW verwend met koffie met gebak en nog een drankje. 
Onderwijl pakte een ieder een cadeautje en las het daarbij behorende gedicht voor, wat met veel 
plezier en gelach werd gedaan. Tegen 16.00 uur werd er weer op de fiets geklauterd en de weg naar 
Wolvega ingezet, waar we rond 16.30 uur arriveerden. Je kon toen de kou wel weer voelen. 
Al met al was het een gezellig en mooie fietsmiddag, zonder ongemak. Ieder bedankt voor zijn/haar 
inzet en prettige dagen gewenst. 
Jan Aalbers 

***** 

 
Kerstviering 
Onze kerstbroodmaaltijd op 16 december in De Rank was een gezellige, warme gebeurtenis die ons 

een goed gevoel heeft gegeven. We werden ontvangen door de kerstman en traden binnen in een 

mooie, sfeervol verlichte zaal met smaakvol gedekte en uitnodigende tafels. Er waren 135 mensen 

aanwezig.  

Onze voorzitter Sjoukje, stak ons een hart onder de riem met een mooie toespraak over het reilen en 

zeilen van onze OSW. Onze vereniging zit niet stil. Dat is ons wel duidelijk geworden.  

Daarna heeft Pier een kerstverhaal over een bijzondere kapper voorgelezen, daarna hebben we op 

de vrede getoast. We hebben daarna lekker gegeten en heerlijk gekletst. Het was een vrolijk 

geroezemoes.  

 

Na het eten trad voor ons op:          

            Het dubbelkwartet Sadwaande uit Lemmer met een accordeoniste.                       

 

Wat kon dat negental mooi zingen en spelen. En wat hadden ze een plezier.  

En dat werkte aanstekelijk. Je zag het van de gezichten af.  

De avond werd, na iedereen bedankt te hebben, door Pier met een mooi gedichtje afgesloten.  

We hadden een fijn gevoel en hopen de aanwezigen ook.  

Uw festiviteitencommissie 

 

 

 


