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Februari 2023 

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

  

UITNODIGING  
 

voor onze jaarlijkse toneelavond 

  

IN DE RANK OP 24 FEBRUARI 2023 

 

Toneelvereniging Samen Een uit Sonnega/Oldetrijne brengt voor ons                          

  

 ‘TANTE BELLA’S BEAUTYSALON’ 
 
Tante Bella, de tante van Berend en Albert is overleden. Berend en Albert hebben hier niet erg om 
gerouwd, want een band met tante hadden ze niet. Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij met haar 
overlijden, want ze hebben nu een erfenis. Ze erven een ietwat verpauperde beautysalon. Berend is 
ervan overtuigd dat met een likje verf de beautysalon te verkopen is. Maar is dit wel een goed plan? 
Immers de beautysalon moet wel doordraaien tot de verkoop en dan is wel personeel nodig. En dat is 
niet het enige probleem wat de heren hebben, want tante Bella had niet een gemakkelijk 
klantenbestand. En zijn ze wel de enige erfgenamen? Al met al problemen genoeg.  
 
Het leek ons leuk een podium te bieden aan een stuk cultuur uit eigen omgeving. Wees er als de 
kippen bij tijdens de voorverkoop, want u bent verzekerd van een avond met veel plezier en hilarische 
momenten. 
 
Aanvang: 20.00 uur, entree € 10,00. 
 
Kaartverkoop bij De Rank op vertoon van uw ledenkaart:  
Donderdag 16 februari van 12.30 tot 13.30 uur. 
 
U kunt ook telefonisch kaarten reserveren:  
Vrijdag 17 februari 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…       

 

 

Het jaar is alweer een paar weken oud. De maand januari kan soms een lange, lege maand zijn maar 

nu viel dit naar mijn gevoel wel mee. De nieuwjaarsbijeenkomst, de activiteiten die weer opstartten, 

bestuursvergadering, gesprek met de gemeente, koffiemorgen en dan ook nog Wim Daniels in het 

vooruitzicht. Mooi om naar dingen uit te kunnen kijken! 

 

Gemeente, medio november had het DB (dagelijks bestuur) een gesprek op het gemeentehuis met 

burgemeester, wethouder en de beleidsambtenaar Cultuur. Het was goed om de dingen die ons 

raken en bezighouden naar voren te kunnen brengen en dat geldt voor weerskanten. En natuurlijk 

elkaar een helpende hand reiken als dat zo uit komt. U leest dan ook verderop de oproep om 

vluchtelingen iets van onze taal en gebruiken bij te brengen.  

 

Intussen zijn er nog meer contacten geweest en was de projectleider van Bestemming Wolvega in de 

bestuursvergadering. Dit project heeft betrekking op ‘Wat te doen met 1 miljoen’, waar in het voorjaar 

van 2022 over is geschreven. De ideeën die door onze leden bij ons zijn ingebracht zijn in dit overleg 

doorgegeven. In maart wordt alle informatie verzameld en de op te leveren fase is april/mei. Dan komt 

men terug bij ons en anderen om te laten zien wat er met de informatie en meningen is gedaan. Kijkt 

u ook eens op de website dan kunt u o.a. volgen met wie er gesprekken zijn geweest.   

De gemeente wil ook graag een helpende hand bieden aan mensen die geen computer, laptop of 

Ipad hebben maar wel graag hun mening willen geven over Bestemming Wolvega en de enquête 

willen invullen. Men wil u daarbij graag ondersteunen. Verderop leest u daar meer over.  

 

Iemand een helpende hand reiken, in de nieuwjaarstoespraak kwam dit aan de orde. Ik hoop ook echt 

dat wij elkaar een hand toesteken als iemand een vraag heeft. Dit kan gaan over het meerijden naar 

een activiteit of wat op totaal iets anders betrekking heeft. En niet dat wij in hokjes van de eigen 

activiteit denken. Een sociaal netwerk is belangrijk voor ons allemaal want we redden het namelijk 

niet in ons eentje. Ook blijkt niet iedereen in staat te zijn om nieuwe contacten te maken. U leest wat 

een netwerkcoach hierin kan betekenen.    

Toevallig ook op donderdag 19 januari de 2Doc: Blijven Gaan gezien? NPO 2, 22.19 uur? Vijf 

senioren op leeftijd trainen met elkaar om de krakkemikkigheid voor te blijven. Of dat lukt? Het levert 

mooie contacten op en een saamhorigheidsgevoel!  

 

U zult het ongetwijfeld gezien hebben, afgelopen week is het lidmaatschapsgeld ad € 20,- per lid 

afgeschreven. Vorig jaar was het lidmaatschapsgeld gehalveerd vanwege corona en konden er 

weinig activiteiten worden aangeboden, echter nu is als vanouds weer het oorspronkelijke bedrag 

afgeschreven. Mocht u in de problemen komen kijk dan verderop bij het Volwassenenfonds! 

 

In de week van 23 – 28 januari kan er meegedaan worden aan: Biljarten, Yoga, Aquarobic, 

FysioSport, Senioren Sport&Spel, Jeu de boules, Zwemmen, Schaken, Wandelen, Klaverjassen, 

Sjoelen, Bowlen, Koersbal en een avondje uit naar Wim Daniels. Intussen zijn ook de leesgroepen, 

cabaretgroep De Jeugd van Toen, Kunstgroep, Reiscommissie en Activiteitencommissie actief. 

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met ‘Ouderen meer laten bewegen’??  

 

Alvast om te noteren in uw agenda: woensdagmiddag 19 april Ledenvergadering! 

 

Sjoukje Held 
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Van de Reiscommissie……   
 

Vrijdag 3 maart 
  

 
Middagtocht naar kaasboerderij De Stelp en een 

stampottenbuffet bij Bruisss.  
 
We vertrekken om 13.30 uur bij Bruisss. 
 
Tijdens de toeristische route vertelt Lenus van der Broek e.e.a. over 
onze mooie gemeente. Bij de familie Van der Gun in Oldeberkoop 
worden we ontvangen met koffie of thee met gebak.  
Mevrouw Van der Gun geeft uitleg van wat er zoal gebeurt in haar 
bedrijf. Hierna volgt een rondleiding en krijgen we het proces te zien 
van Koe naar Kaas en ook bezoeken we de kaaswinkel.  
 
We vertrekken om 16.15 uur weer via een toeristische route met 
informatie van Lenus en zijn om 17.00 uur bij restaurant Bruisss. 
Na een consumptie kunt u genieten van 3 soorten stamppot, 
aangevuld met worst, spek en diverse tafelzuren. 
 
Deze reis kost € 45,-- p.p. bij opgave graag contant te voldoen.  
U kunt zich opgeven op woensdag 8 februari bij zalencentrum 
Klijnstra tussen 12.00 en 13.00 uur op vertoon van uw ledenkaart.  
Past dat tijdstip u niet dan kunt u bellen met Kees Groenhof 
0621883305 of Klazien van der Heide 0622468100 graag in de  
avond tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 
BELANGRIJK: Geef ons de naam en telefoonnummer door van 
iemand die we kunnen bellen mocht u iets overkomen.  
 
In de maand mei zijn we van plan om naar de Keukenhof in Lisse te 
gaan. Het zou leuk zijn als u vrijblijvend aangeeft dat u daarvoor 
interesse heeft. 
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Fietstocht februari 

 

De volgende fietstocht staat gepland op dinsdag 21 februari. Wij starten om 13.00 uur 

vanaf de parkeerplaats van de FC Wolvega.  

Pier en Eppie 

***** 

Verloren / gevonden? 

Mevrouw Stobbe-Kromkamp is na de kerstbijeenkomst het sleuteltje van de scootmobiel 
verloren op het parkeerterrein van De Rank. Hebt u het misschien gevonden? Bel dan met 
tel. 0561 611631.   
 

***** 
 

Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 

 
Schaken 
De schaakclub is op woensdag 11 januari gestart. De locatie is het Parochiehuis. 

Meedoen? Neem dan contact op met Wiebe Nanninga, tel. 0561 613567. 

 

Schildergroep 1 en Schildergroep 2 starten op dinsdag 14 februari! 
 

Filosofie 
De cursus Filosofie kan helaas niet doorgaan, dit vanwege te weinig aanmeldingen. Wellicht kan dit 
wel in het najaar, in het Nieuws zullen we tegen die tijd een oproep plaatsen. 

 
Yoga 
De yoga is gestart op maandagmiddag 16 januari. Mocht u nog willen meedoen? Informeer 
dan bij Roelie Seinstra, tel. 0561 612387. 

 
Klassieke muziek 
De start is op dinsdag 14 februari, 14.00 uur in het Linde College. Er is een grote groep leden 
die hieraan deelneemt. Sjoukje Held, tel. 06 30767454. 
 

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 doet. Wilt 
u ook graag sjoelen op de donderdagmiddag of liever op de woensdagmiddag? Laat het de leiding 
weten! Kom gezellig meedoen! 
 
Inlichtingen te verkrijgen bij Harm van der Wal, tel. 0561 475178 en Gerrit Jager, tel. 0561 481663. 

 
Verkeersopfriscursus 
Er is onvoldoende belangstelling om deze cursus te kunnen houden. 
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Doet u mee met een bakkie bij de OSW? 
De koffiemorgen in februari wordt gehouden op donderdagmorgen 16 februari, aanvang 
10.00 uur, locatie Bruisss. Komt u ook een bakkie doen? Even gezellig bijpraten, hoe leuk 
is dat! Het is voor eigen rekening, maar wel voor een gereduceerde prijs! 

 

Biljartkampioenschap 2023 
De biljarters zijn inmiddels begonnen met de voorrondes voor het kampioenschap van de OSW. De 
B-groep is op 20 januari gestart en de A-groep (vanaf 20 en meer caramboles) start op 27 januari.  
 
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. Spannend wie er dit keer het beste de baas is over de drie ballen! 
 

Gezellig een ommetje met de OSW-wandelgroep 
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. 
 

BOWLEN 
Een ieder die het lijkt om eens een keer te bowlen, kom gerust eens een kijkje nemen op de 

donderdagmorgen vanaf 9.30 uur. Locatie is Fit&Fun! 

De donderdagmorgengroep 

 

FysioSport 
Op de woensdagmorgen zijn er nog twee plaatsen vrij van 9.00-10.00 uur. Meedoen? Bel 

dan met Sjoukje Held, tel. 0630767454. 

 

***** 

 

Ik, Jennie Elzinga, steun de Stichting Ambulance Wens. 

Dit doe ik d.m.v. verkoop van zelfgemaakte Diamond Painting: 

- Sleutelhangers 

- Schilderijtjes 

- Kaarten 

Overigens maak ik ook andere kaarten en maak ik op bestelling. 

Kom gerust eens langs, maar wel graag eerst even afspreken.  

 

Jennie Elzinga 

Goudvinkstraat 16 

Wolvega, tel. 0561 617743 

 

***** 

 

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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Wat was…… 

 
Het optreden van Minze Dijksma en Gryt Wiersma 

 
De start van het nieuwe festiviteitenjaar was 4 januari in zalencentrum Klijnstra met een volle zaal. Dit 
feit stemt ons blij en dankbaar, dan weet je tenslotte waar je het voor doet. 
Minze was weer onnavolgbaar met zijn trucjes en droge humor. Gryt is een heerlijke zangeres van 
het Friese lied met haar Fryske Hynder, het bankje van Kobus en ga zo maar door. 
Heel leuk was ook haar parodie op de schoonmaakster. Minze ontdekte nog nieuw talent in de zaal 
namelijk Durk Bakker die duidelijk meer kon dan hij dacht. Ondanks het feit dat hij er op een gegeven 
moment geen gat meer in zag. 
 
Onze voorzitter Sjoukje Held heeft de middag met een hele fijne toespraak over OSW met haar 1072 
leden geopend. Wat dat allemaal met zich meebrengt, en om van dit grote aantal leden een ”Club” te 
maken met saamhorigheidsgevoel. 

OSW moet niet alleen een club zijn voor vermaak maar ook een  
“Vereniging van mensen die met elkaar en om elkaar denken”.  

Dat zal in deze tijd niet altijd meevallen. 
Ze raakte ons allemaal en stemde ons tot nadenken. 
 
Al met al een heel mooie middag waar we met voldoening aan mogen terugdenken. Dat doen we dus 
ook. 
Namens de festiviteitencommissie hartelijk dank. 
Pier Postma 
 
 

***** 

 
 

 

 

 

Verslagje van de eerste fietstocht van 2023 

Dinsdag 10 januari, de tweede dinsdag van de maand was het zover. De vooruitzichten 

regen en harde wind, maar de regen wachtte tot we weer in Wolvega waren. We fietsten 

via de Sas en langs de Linde via Driewegsluis en de Lindedijk naar Ossenzijl. ‘s 

Morgens op internet gekeken welk restaurant open is, en dat was bij Oss & Zijl. Daar 

aangekomen werd ons verteld dat ze gesloten waren; gezegd speciaal naar hier gekomen 

zijn, omdat op internet stond dat ze open waren. Maar eind goed al goed. We konden 

met ons kleine groepje koffiedrinken en voor de liefhebber met iets lekkers erbij. Weer 

een ervaring rijker, dat je niet helemaal op internet kunt vertrouwen. 

 

Onze volgende fietstocht is niet op 14 februari (ivm klassieke muziek) maar op  

dinsdag 21 februari. 
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Kunstgroep….  
 
Vrijdag 20 januari  zijn wij met 12 leden van de Kunstgroep op bezoek geweest in Museum 
de Proefkolonie in Willemsoord. Het museum geeft een overzicht van de begin 1800 
gestichte Koloniën van Weldadigheid. 
Het ging destijds niet zo goed met het Koninkrijk der Nederlanden. Een derde van de 
bevolking was afhankelijk  van de hulp van anderen. Onder leiding van Generaal Johannes 
van den Bosch werd toen de Maatschappij van Weldadigheid opgericht. De Maatschappij 
stichtte 5 landbouwkoloniën in Nederland. De Koloniën bevonden zich aan de rand van het 
land op goedkope woeste heidegrond. 
“Het doel der Maatschappij is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere 
volksklassen te verbeteren door aan die mensen arbeid, onderhoud en onderwijs te 
verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering op te beuren en tot een hoogere 
beschaving, verlichting en werkdadigheid op te leiden”. 
 
Elke Kolonie was anders maar overal ontstond een nieuw en gelijksoortig landschap met 
rechte lanen, waterwegen en voorzieningen zoals scholen, kerken, rustoorden en 
gaarkeukens. De kinderen moesten naar school en er was een eigen ziekenfonds. Hiermee 
liep de Maatschappij van Weldadigheid vooruit op de rest van Nederland en wordt daarmee 
als de bakermat van onze verzorgingsstaat beschouwd. Nu, ruim 200 jaar later, zijn de 
sporen van het gedachtegoed van Johannes van den Bosch nog altijd terug te vinden in het 
landschap en een verscheidenheid aan monumenten vertellen het unieke verhaal. 
 
In het mooie en moderne Museum De Proefkolonie werden wij ontvangen met een uitleg 
over onze route door het museum en om precies 2 uur gingen automatisch  de 
(binnen)deuren open. De route volgde  een gang langs afbeeldingen van oude tijden, hoe 
men toen woonde en de sociale omstandigheden. Er was een audiotour over hoe het was 
om te leven als een pauper.  
Daarna kwamen wij in een grote zaal waar wij een virtuele tijdreis maakten terug naar het 
jaar 1825, waar je als een pauperfamilie hoogstpersoonlijk werd ontvangen door Generaal 
Johannes van den Bosch, die je wegwijs maakte in het dagelijks leven in “zijn” Kolonie. 
Voor ons als bezoekers was het een hele ervaring en goed om te zien wat er op sociaal 
gebied allemaal is veranderd in de laatste 200 jaar. 
 
Aan het einde van ons bezoek stond er in het restaurant van het museum een tafel voor ons 
klaar en werden wij getrakteerd op een kopje koffie/thee/chocomel  met iets lekkers erbij, 
hetgeen bijzonder goed smaakte en zeer werd gewaardeerd. 
 
Rita van Kampen 

 
 

***** 
 
 
U kunt de kopij t/m 17 februari inleveren via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of via de 
brievenbus op Hesselinghstraat 12 in Oldeholtpade.  

 

 

 
 
 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Sociale contacten geven je leven meer kleur! Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, 
bereiken we meer en staan we positiever in het leven.  
Een sociaal netwerk is belangrijk voor iedereen. Of je nu jong of oud bent. Voor een stukje 
gezelligheid en om iets samen te kunnen doen. Maar ook voor (emotionele) steun en praktische hulp. 
Er kunnen situaties in het leven ontstaan waardoor gemis aan sociale contact wordt ervaren. Mensen 
die door ouder worden weg zijn gevallen, een langdurige ziekteperiode het onderhouden van 
contacten niet mogelijk is geweest of door intensieve zorg voor een ander dit er bij in is geschoten. 
Niet voor iedereen is het gemakkelijk om contacten van vroeger weer op te pakken, nieuwe contacten 
te leggen of andere sociale activiteiten te ondernemen. Daarom heeft de gemeente een aantal 
vrijwillige netwerkcoaches om hierbij ondersteuning te bieden.  
 
Wat doet een netwerkcoach? 
Een netwerkcoach helpt met het vergroten of versterken van uw netwerk. Deze vrijwillige coaches zijn 
getraind om samen met u uw huidige contacten in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Stap 
voor stap gaat u met de coach praktisch aan de slag om weer contacten om u heen op te bouwen of 
uit te breiden. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? 
De ondersteuning door een netwerkcoach start altijd met een intakegesprek door de coördinator van 
de gemeente. Daarna neemt een netwerkcoach contact met u op voor een eerste kennismaking. 
Netwerkcoaching duurt maximaal 9 maanden, maar kan in de praktijk ook al binnen enkele maanden 
tot gewenst resultaat leiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is het van belang dat u 
gemotiveerd bent om zelf stappen te ondernemen.   
Wilt u graag wat meer sociale contacten? Oude contacten van vroeger oppakken of nieuwe contacten 
leggen? Kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan is ondersteuning van een netwerkcoach iets voor 
u!  
 
Meer informatie of aanmelden? 
Neem contact op met Mirjam Kooman: 
m.kooman@weststellingwerf.nl 
06-13564189 
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Oproep: taallessen voor vluchtelingen uit Oekraïne  
 
Sinds maart van vorig jaar wonen er vluchtelingen uit Oekraïne in de gemeente Weststellingwerf. 
Sommigen wonen op de gemeentelijke opvanglocaties aan de Heerenveenseweg of Stellingenweg. 
Anderen wonen bij particulieren. We vinden het erg belangrijk dat zij mee kunnen draaien in onze 
samenleving. Daarom willen wij graag taallessen aanbieden voor vluchtelingen uit Oekraïne.  
 
Meedoen in de samenleving 
Wij willen heel graag dat de Oekraïners de mogelijkheid hebben om meer onderdeel te worden van 
onze samenleving. Taal is hierbij een belangrijke factor. Om te werken, studeren en te participeren is 
het spreken van Engels en/of Nederlands een ontzettende pre. De taallessen helpen ook bij het 
opbouwen van een netwerk en is ook erg leuk om te doen voor de vrijwilliger. 
 
Helpt u mee? 
Vindt u het leuk om te helpen bij de taallessen? In deze lessen zetten de Oekraïners een eerste stap 
in het leren van Nederlands. De taallessen zijn voor volwassenen. Het is de bedoeling dat de 
vluchtelingen uit Oekraïne iedere week les krijgen. Hierbij gaat het niet alleen om het leren van de 
taal, maar ook om te leren over de Nederlandse gebruiken en cultuur. De taallessen zullen minimaal 
voor een jaar worden aangeboden.  
 
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Albert Smit,  
secretaris@osw-wolvega.nl of tel. 0641856379.  
 
De gemeente zal vervolgens contact met u opnemen om u uit te nodigen voor een startbijeenkomst 
over de taallessen.  
 

 

***** 
 
 

Bestemming Wolvega 
 
Met Bestemming Wolvega wil de gemeente graag weten hoe inwoners Wolvega ervaren. Wat is er te 
doen, hoe ontmoeten mensen elkaar, wat kan er beter? Het moto van Bestemming Wolvega is; Ons 
dorp opnieuw ontdekken.  
Daarom gaan de leden van de projectgroep Bestemming Wolvega bij heel veel organisaties, scholen 
en verenigingen e.d. op bezoek om hierover een gesprek aan te gaan. Ook op straat, bij het 
zwembad of in de supermarkt spreken de projectgroepleden veel mensen over dit onderwerp.  
Naast de gesprekken is er ook een grote enquête. Deze vragenlijst is te vinden op de website: 
BestemmingWolvega.nl. Natuurlijk hoopt de gemeente dat er zoveel mogelijk mensen deze 
vragenlijst invullen. 
Iedereen die niet zo handig is met de computer, of geen computer of laptop heeft, kan hulp krijgen bij 
het invullen van deze enquête. 
 

Dat kan op woensdag 1 februari in de bibliotheek van 10.30 tot 12.30 of op 
donderdag 9 februari bij restaurant Bruisss van 14.00 tot 16.00 uur. 
Medewerkers van de gemeente zitten dan klaar met een laptop om mensen te 
helpen met de enquête.  
 
Voor vragen of opmerkingen over Bestemming Wolvega kunt u ook bellen met Ineke Hut-Bos: 
0630806991 of mailen met i.hut@weststellingwerf.nl 
 
 
 

 
 

mailto:secretaris@osw-wolvega.nl
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Volwassenenfonds Sport en Cultuur Weststellingwerf 
 
Het zijn dure tijden tegenwoordig en iedereen merkt dat, alleen heeft de één daar meer last van dan 
een ander. Daarom is landelijk het Volwassenenfonds opgericht met als doel iedereen zoveel 
mogelijk deel te laten nemen aan allerlei activiteiten. Onze gemeente is daar ook bij aangehaakt en 
wij hebben daarom contact opgenomen met de gemeente. Gevraagd is of leden die geen financiële 
ruimte hebben om de kosten zelf te betalen gebruik kunnen maken van het Volwassenenfonds. U 
kunt een aanvraag doen als een minimum inkomen hebt, dus voor onze leden meestal AOW en een 
klein pensioentje.  
 
Hoe werkt e.e.a. in de praktijk: b.v. u bent al lid bij ons maar het past u financieel niet om daarnaast 
ook Jeu de boules te spelen, naar FysioSport te gaan en desnoods ook nog het hele jaar te 
Zwemmen. Dan kan dat zonder dat het u geld kost. Het kan natuurlijk ook zijn dat u een kennis hebt 
die nog geen lid is maar deze dingen wel graag zou willen doen maar daar geen geld voor heeft. 
Vertel dan dat deze mogelijkheid bestaat.  
 
U dient contact op te nemen met het Gebiedsteam en aan te geven dat u een aanvraag voor het 
Volwassenenfonds wilt indienen. Contact opnemen kan telefonisch via 0561 691233 of per mail 

gebiedsteam@weststellingwerf.nl. U kunt ook het Gebiedsteam op locatie Griffioenpark 3 bezoeken 
(ma t/m vrij van 9.00-13.00 uur). 
 
U bekijkt eerst aan welke activiteiten u graag mee wilt doen. De OSW brengt de verwachte kosten 
dan vooraf bij het Volwassenenfonds in rekening. De kosten voor deelname aan verschillende 
activiteiten wordt door het Volwassenenfonds bekeken. Deze beoordeelt de hoogte van het bedrag 
aan de lesgelden en de eventuele benodigdheden tot een maximum van € 300,- per jaar.  

 

***** 
 

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 
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