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Maart 2023 

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

  

 

Las Bandidas in zalen Klijnstra 

 

Woensdagavond 22 maart om 20.00 uur hebben we een optreden van de 

super enthousiaste rockband uit Friesland.  

De band bestaat uit 5 muzikale vrouwen met swingende muziek uit de jaren ‘60 en ‘70. 

Dat is net wat we willen horen. 

Heerlijk. Ze spelen swingende pareltjes en gaan door tot het dak eraf is. 

Als ze bij ons optreden komen ze net uit Andorra, waar ze een optreden hebben verzorgd. 

Dus het zijn niet de eerste de besten, wij zijn dan ook bijzonder blij dat we deze groep 

hebben kunnen contracteren. 

Daar moet je bij zijn, tot ziens op 22 maart! 

Aanvang: 20.00 uur, entree € 10,00 incl. 2 consumpties 

Kaartverkoop bij Klijnstra op vertoon van uw ledenkaart:  

donderdag 16 maart van 12.30 tot 13.30 uur 

 

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren op:  

vrijdag 17 maart 10.00 tot 12.00 uur bij Klaas Duursma tel. 0561 441772 of bij  

Eppie Groenhof tel. 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 is er toch veel in de wereld gaande en wat een leed! Het is haast niet te bevatten wat er zoal 

gebeurt. Wellicht hebben velen van u bijgedragen aan het prachtige bedrag wat is opgehaald bij de 

grote landelijke actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het voelt een beetje 

dubbel als je bezig bent om weer een maandelijks Nieuws te maken, bedoeld voor onze eigen 

leefomgeving en de grote en kleine dingen die daar spelen. Ook onszelf staande zien te houden en 

proberen te blijven genieten, je zou het haast niet eens meer durven uit te spreken.. 

  

In de nieuwjaarstoespraak ook genoemd de benaderbaarheid van het bestuur. We hebben er zelfs 

een apart agendapunt in de bestuursvergadering aan gewijd. Wij vinden dat wij ontzettend 

benaderbaar zijn en toch lopen we tegen dingen aan dat je denkt hoe is dit mogelijk? Je hebt niet 

alles in de hand, we hebben dan ook u nodig om ons van informatie te voorzien. Een beetje 

aandacht, een kaartje, het kan soms zoveel voor iemand betekenen.  

 

Vorige week op een zonnige middag, een zweem van voorjaar al in de lucht, weer voor de eerste 

keer dit jaar het Lindepad gefietst. Het was fris, maar o zo leuk om weer van onze mooie omgeving te 

genieten. Tal van fietsers hadden ditzelfde idee en we hebben met verschillende mensen een praatje 

gemaakt. Al verder fietsend mijmer je over die contacten en dat deze een middag extra kleur geven.  

 

Toevallig het boek ‘Een zondagskind van glas’ van lid Jan de Haan, voormalig huisarts, gelezen? 

Leuk om te lezen vond ik dat zij na hun golfactiviteiten o.a. zijn gaan bridgen. Weet u trouwens dat er 

nog steeds bridgelessen in Wolvega worden gegeven? Mocht u belangstelling hebben, laat het 

weten! Het is een prachtig spel waarbij u veel sociale contacten opdoet!  

 

Komt u wel eens in de bibliotheek? Het is fijn om daar aan de leestafel met anderen een krant of 

bladen te lezen. U hoeft daarvoor geen lid van de bibliotheek te zijn. Het is een heerlijk ontspannende 

omgeving, ook daar kunt u contacten opdoen. 

 

Wat ook leuk is dat ik u kan laten weten dat we wederom een bedrijf mogen bezoeken. Zo blijft u ook 

een beetje op de hoogte van de economische ontwikkelingen in Westellingwerf.  

Gaat u met ons mee op bedrijfsbezoek? Verderop leest u waar we naar toe gaan.   

 

De belastingaangiftes zijn met ingang van maart ook aan de orde en de belastinginvullers zijn zich 

aan het opwarmen. U kunt in dit Nieuws lezen wat u te doen staat. 

 

Binnenkort worden er weer verkiezingen gehouden. Dit keer zijn het er twee, namelijk voor de 

Provinciale Staten en voor het Waterschap. Deze vinden plaats op woensdag 15 maart. De eerste 

berichten rondom de verkiezingen druppelen al binnen. U kunt zich er alvast wat in verdiepen en ook 

hier geldt: onderzoek alles en behoudt het goede. Gewoon doen waar u zich goed bij voelt. 

 

We herhalen in dit Nieuws onze oproep voor het geven van taallessen aan Oekraïners. Er hebben 

zich inmiddels twee personen opgegeven, maar er kunnen nog wat meer bij. Eveneens herhalen we 

de berichtgeving over het Volwassenenfonds. Wellicht kunt u hier ook gebruik van maken. Want 

hebt u naast AOW een klein pensioentje? Dan kunnen de mogelijkheden onderzocht worden, echt 

niet ingewikkeld en u kunt daarbij geholpen worden.   

En heeft u in de Stellingwerf gelezen over het artikel ‘Gratis witgoed omwisselen’? Deze actie is 

gestart door onze gemeente om mensen met een laag inkomen te helpen om energie te besparen. 
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Bestemming Wolvega, de enquête kan nog steeds worden ingevuld. Mocht u ook nog graag uw 

mening willen geven over Wolvega en hebt u ondersteuning nodig bij het invullen van deze enquête, 

bel dan met Ineke Hut, tel. 06 30806991 of mail met i.hut@weststellingwerf.nl. 

 

Wij ontvingen een vraag van buitenaf of er binnen de OSW mensen zijn die beschikken over 

ambtelijke en juridische kennis.  

In het verleden is er in Weststellingwerf een ombudsteam geweest. Nu heeft een aantal vrijwilligers in 

Westellingwerf het idee opgevat om opnieuw een ombudsteam in het leven te roepen. Doel van dit 

team is om inwoners te helpen die vastlopen in de ambtelijke en juridische molens van bijvoorbeeld 

de (gemeentelijke) overheid/belastingdienst. Een voorwaarde voor deze opstart is dat de vrijwilligers 

een netwerk hebben van mensen die beschikken over ambtelijke en juridische kennis. Als dit 

ombudsteam echt doorgaat, worden banden met in ieder geval de politieke partijen doorgeknipt, wel 

wil men een lijntje openhouden naar andere maatschappelijke organisaties omdat deze vaker te 

maken hebben met de ‘zwakkeren in de samenleving’. De vraag is in onze bestuursvergadering aan 

de orde geweest en wij zagen geen reden om de vraag niet te willen uitzetten. Dus mocht u 

belangstelling hebben om dit team van advies te dienen en u heeft de gevraagde kennis, laat het mij 

dan weten.  

 
Wat zijn er weer veel nieuwe leden bijgekomen. Leden die soms uit andere delen van het land hier 
zijn komen wonen. Het is vaak best lastig om nieuwe mensen te ontmoeten om leuke dingen mee te 
doen. Weet dan dat u gerust hier een oproepje mag plaatsen. Hopelijk zijn er genoeg activiteiten waar 
u zich bij wilt aansluiten en heeft u zelfs een idee voor een nieuwe activiteit. Laat dit dan weten!  
En vergeet u ook de korting niet die u kunt krijgen op de aanvullende zorgverzekering? De code kunt 
u bij de penningmeester opvragen. 

 

In de week van 20 – 25 februari kan er meegedaan worden aan: Biljarten, Yoga, Aquarobic, 

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

Klaverjassen, Sjoelen, Bowlen, Koersbal en u kunt een avondje uit naar het toneelstuk ‘Tante Bella’s 

beautysalon’. Intussen zijn ook de Leesgroepen, Kunstgroep, Reiscommissie en 

Activiteitencommissie actief. En niet te vergeten onze eigen cabaretgroep De Jeugd van Toen. Hebt u 

hen gezien op de facebookpagina van de OSW? Ook zij zijn onze leden al aan het opwarmen voor de 

twee voorstellingen in oktober.  

 

Data: woensdagmorgen 29 maart heeft het bestuur een vergadering met de Ledenraad en op 

woensdagmiddag 19 april is de Algemene Ledenvergadering. Wij hopen dan op een mooie opkomst, 

al is het maar om daarmee uw waardering te laten blijken voor alles wat er zoal gedaan wordt. 

 
Sjoukje Held       
            

***** 
 
Roelof Mintjes, lid van de Ledenraad (Klootschieten), ligt al geruime tijd in de ziekenboeg. Deze week 
is bestuurslid Eppie bij hem op bezoek geweest. Wij vermelden hierbij het adres van Roelof, dat 
mocht u een kaartje willen sturen? Wij wensen hem uiteraard ook vanaf deze plek heel veel 
beterschap toe! 
 
Ziekenhuis Tjongerschans 
Afd. De Linde 
Roelof Mintjes 
Kamer 18, blauw 
Thialfweg 44 
8441 PW  Heerenveen 

 

mailto:i.hut@weststellingwerf.nl


4   
Belastingservice voor aangifte over 2022  
 
In 2021 en 2022 hebben wij uw aangiftes kunnen doen met de door u aangevraagde 
machtigingscode(s) op de website van de belastingdienst. De m. codes voor de aangifte over 2021 
zijn door ons geactiveerd en zijn door ons te gebruiken tot en met 2024. 
Is de aangifte gedaan door Co Bergsma of Hein Appeldoorn dan kan uw aangifte voor de komende 
jaren alleen door Co resp. Hein worden gedaan.  
Er hoeven dus geen nieuwe codes te worden aangevraagd!  
Natuurlijk moet u ons wel even laten weten of wij ook dit jaar uw aangifte moeten verzorgen. 
 
Als u voor de eerste maal uw aangifte door ons (namens u) wilt laten indienen, dan moet u zelf 
machtigingscodes aanvragen. Doe dat ook als iemand anders in vorige jaren uw aangifte heeft 
verzorgd. 
U belt hiervoor naar telnr. 088 1236555. (Digid helpdesk) Vraag om de code voor de aangifte 
inkomstenbelasting van 2022. Men vraagt naar adres, geboortedatum en BSN. Dit dus bij de hand 
houden.  
Voor de zekerheid: Bel zelf voor uw code en laat uw partner ook zelf bellen voor zijn/haar code! 
U krijgt de code(s) binnen enkele dagen per post toegestuurd. Geef de code(s) dan aan ons door met 
andere gegevens die u in de aangifte wilt gebruiken. 
Hebben wij vorig jaar aangifte gedaan met uw Digid dan krijgt u waarschijnlijk geen m. codes 
toegestuurd en kunt u er voor kiezen om ons weer uw Digid-gegevens te geven. Wij slaan deze niet 
op!! Maar u mag ook machtigingscode(s) aanvragen. Eigenlijk hebben we dit ook liever want we zijn 
dit jaar verplicht om te werken met een SMS code en die komt op uw mobiele telefoon en niet de 
onze. We kunnen in dat geval dus alleen uw aangifte verzorgen als u bij ons bent of wij bij u. 
 
Wat doen wij als we namens u met uw machtigingscode(s) zijn ingelogd bij de belastingdienst? 
 
Daar wordt eerst een overzicht gegeven met vooraf ingevulde gegevens:  
 Uw persoonlijke gegevens  
 Inkomsten: namen en bedragen  
 Eigen woning: woz waarde  
 Bankrekeningen: naam + saldo per 1-1-2022  
 Hypotheken: namen, betaalde rente en waarde in 2022  
 Uw recht op heffingskortingen  
 
We komen bijna nooit afwijkingen tegen en gebruiken deze gegevens in uw aangifte.  
Ziet u later in de geprinte aangifte die u van ons krijgt dingen die volgens u moeten worden 
veranderd, dan is dat geen probleem. We kunnen altijd een nieuwe aangifte doen, waarbij de “foute” 
aangifte bij de belastingdienst automatisch wordt vervangen.  
  
Wat de belastingdienst niet weet zijn eventuele aftrekbare zorgkosten en giften. Als uw eventuele 
aftrekbare kosten vorig jaar niet boven de zg. grens lagen en er in 2022 eigenlijk niets is veranderd in 
uw inkomen en aftrekkosten dan hoeft u voor ons niets in te vullen. In de papieren aangifte van vorig 
jaar kunt u zien of u toen in aanmerking kwam voor deze aftrekposten.  
Wilt u wel gegevens aan ons doorgeven, gebruik dan het hierbij geleverde formulier.  
U vindt ook informatie over wat wel en niet aftrekbaar is en een lijst van aftrekbare dieetkosten.  
Geef van gedane giften de juiste namen van de begunstigde instellingen aan met de bedragen.  
Breng de ingevulde papieren bij ons langs of stuur ze per post naar:  
Hein Appeldoorn Azaleastraat 9, 8471 KA Wolvega, tel.613908 of 06 27392861  
of Co Bergsma Wagnerstraat 33, 8471 PA Wolvega, tel 613519 of 06 46452277.  
 
Hebt u helemaal niets bijzonders dan is even bellen om u aan te melden voldoende om uw aangifte 
door ons te laten verzorgen.  
 
Net als vorig jaar vraagt de OSW een bijdrage van € 10,-. Wij vragen u dit contant te betalen door het 
bedrag mee te sturen met de door u ingevulde papieren.  
Wij dienen dan met uw gegevens de aangifte in en zorgen ervoor dat u al uw ingeleverde papieren en 
een afdruk van de aangifte thuis ontvangt.  
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Reiscommissie 

 

Vrijdag 3 maart gaan we naar de kaasmakerij van de familie Van der Gun in 

Oldeberkoop en hebben we een stamppotbuffet bij Bruisss. Het belooft een gezellige 

tocht te worden, want de bus is praktisch vol. Er is nog een aantal personen die nog 

moet afrekenen. Wilt u het bedrag in een envelop doen met uw naam en adres erop 

en aan Klazien geven bij het instappen? 

Op onze vraag of er belangstelling is voor een reisje naar de Keukenhof zijn veel 

positieve reacties binnengekomen. Wij gaan ermee aan de slag. In het Nieuws van april 

kunt u alle info lezen betreffende de kosten en de datum van vertrek. 

 

***** 

 
 

 

 
 
 
 
 
Gaat u mee op bezoek bij HEGRO? 
 

HEGRO, sinds 1977 actief in Wolvega. Leverancier van winkelapparatuur. Vanuit showroom 

en magazijn vindt een opvallend veelzijdig gesorteerd assortiment zijn weg naar meer dan 

1000 afnemers door heel Nederland én buitenland. Het assortiment bestaat uit elk denkbare 

winkelbehoefte, van prijs- en codeersystemen tot winkel- en etalagematerialen. U weet niet 

wat u daar allemaal ziet! 

 
Vooreerst zijn er voor dit bezoek twee data geprikt t.w. woensdagmorgen 8 maart, 10.00 uur 

en dinsdagmiddag 14 maart, 14.00 uur. Twintig leden per keer kunnen dit mooie bedrijf 

bezoeken. Mochten er veel aanmeldingen zijn, geen probleem dan worden in april nieuwe 

data gepland. 

 

Het adres is Metaalstraat 1-3, 8471 AL  Wolvega. Dit is achter sportcentrum Fit&Fun 

(Grindweg). 

 

U kunt zich opgeven via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of 06 30767454.  

 
 
 
 
 

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 

 
Schaken 
De locatie is het Parochiehuis, iedere woensdagmorgen. Meedoen? Neem dan 

contact op met Wiebe Nanninga, tel. 0561 613567. 

 
Klassieke muziek 
Deze eerste van 4 middagen werd Felix Mendelssohn Bartholdy behandeld. Het was weer 
prachtig om naast de muziek, alle wetenswaardigheden en achtergronden te horen. Ieder 
kijkt weer uit naar de tweede middag. De eerstvolgende cursusmiddag is dinsdag 28 februari, 
14.00 uur in het Linde College. Vervolgens op 28 maart en 4 april. 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. 

 
Doet u mee met een bakkie bij de OSW? 
Het werd op 16 februari weer een heel gezellige koffiemorgen met ook weer nieuwe 
gezichten.    
De koffiemorgen in maart wordt gehouden op donderdagmorgen 16 maart, 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! 
 

Schilderen 
Zowel schildergroep 1 als schildergroep 2 zijn dinsdag 14 februari gestart. Wellicht kunnen 
we de kunstwerken eens ergens bewonderen?  
 

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. 

  

FysioSport 
Op de woensdagmorgen zijn er nog twee plaatsen vrij van 9.00-10.00 uur, 

eveneens in de groep op donderdagmorgen (dan is het meer sporten op 

toestellen). Meedoen? Bel dan met Sjoukje Held, tel. 0630767454. 
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Fietstocht maart 

 

Als u dit Nieuws ontvangt hebben we net de fietstocht van februari gehad. In maart 
gaan we weer op de 2e dinsdag van de maand, te weten 14 maart onze stalen ros 
bestijgen.  We vertrekken om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein van FC Wolvega. 

Pier en Eppie 

***** 

 

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. 

 
***** 

 

Wat was…… 

 
Postzegels 
Bedankt allemaal voor de vele (Kerst) en andere zegels die ik heb gekregen. Bewaar in de loop van 
het jaar alle leuke zegels, deze zijn bij mij zeer welkom. 
 
Wilt u iets weten over een verzameling die misschien in uw bezit is, bel mij dan maar.  
Joop Bokma, tel:614126 
 
 

Van de Festiviteitencommissie 
Op 27 januari trad de taalvirtuoos Wim Daniëls voor ons op, hij is bekend van de tv.                                                

Hij was onze gast maar voelde zich direct thuis want hij hielp gelijk mee met koffieschenken. 

Hij startte zijn betoog met een foto van 100 jaar terug en vertelde ons een deel van zijn 

levensgeschiedenis en ondertussen speelde hij met woorden en uitspraken. 

We hebben met een volle zaal een mooie, hilarische avond beleefd en veel geleerd over 

onze taal en hoe woorden tot stand komen. Hij keek met ons in de toekomst en voorspelt dat 

alle dialecten zullen gaan verdwijnen, dit door emi- en immigratie. Jammer genoeg was er 

geen gelegenheid meer om na te praten, want hij moest nog naar Eindhoven. 

Wij zijn blij met de grote opkomst en de fijne reacties! 

 

Biljartkampioenschap 2023 
Het waren uiterst spannende finalepartijen die vrijdagmiddag op 10 februari. Het was  
Albert Bijlsma die biljartkampioen 2023 van de OSW werd. Tweede werd Eize Verra, derde 
prijs was voor Bart Limburg en de 4e was voor Geert Schokker. Het was een gezellige 
middag met zelfs gebak bij de koffie. 
Helaas kan de stencilmachine het afdrukken van foto’s niet goed aan, maar deze staan in het 
fotoalbum op de website en zijn gemaakt door Lenus van der Broek! 

 
 

tel:614126
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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.  
 

 

***** 
 
 

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.  
 

 

 

mailto:secretaris@osw-wolvega.nl
mailto:gebiedsteam@weststellingwerf.nl
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U kunt de kopij t/m 24 maart inleveren via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of via de brievenbus 
op Hesselinghstraat 12 in Oldeholtpade.  
 

 

 

 

Algemene informatie bestuur O.S.W.   

Voorzitter  Sjoukje Held 06 30767454 

Secretaris   Co Bergsma/Albert Smit 06 46452277 

Penningmeester Co Bergsma 0561 613519 / 06 46452277 

Aanspreekpunt WMO en VOA Roelie Seinstra 0561 612387 

Algemeen bestuurslid Debbie Meina 0561 617530 

Algemeen bestuurslid Eppie Groenhof  06 30875395 

Algemeen bestuurslid/PR Jaap Bruinenberg 06 17566409 

Ledenadministratie  Hannie Spin 06 13033214 

Nieuws  Sjoukje Held 06 30767454 / 0561 617937 

Bezorging Nieuws Kees Groenhof 06 21883305 

Bankrekeningnummer OSW OSW NL82RABO 0307 6504 72 

Website 

 

Facebookpagina 

www.osw-wolvega.nl 

 

Onafhankelijke 

Seniorenvereniging Wolvega 

 

Rijbewijskeuring Huisartsenpraktijk  

De Cleijenburgh en  

Van der Sande 

0561 612525 

0561 612514 

   

 
 
 
 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Gegevens voor Aangifte 2022 
 
  
Naam: .................................. Bsn. ......................... M.code ............... 
 
Naam: .................................. Bsn. ..........................M.code. ............... 
 
Pensioenen; Hypotheek gegevens; woz waarde eigen woning en banktegoeden staan al in de door 
de belasting vooraf ingevulde aangifte.  
 
U kunt in de  papieren kopie van de ingediende aangifte controleren of alles klopt. Meld ons als er 
iets veranderd moet worden, de aangifte kan probleemloos worden aangepast. 
 
Doorgeven aan: Co Bergsma 613519 of 06464652277 mail: cob@planet.nl. Of dit ingevulde blad 
bezorgen op Wagnerstraat 33 of Azaleastraat 9. 
 

Aftrekposten in 2022 betaald: 

Zorgkosten:    geen eigen risico! 

Geneeskundige kosten.       
bv. tandarts, dokter, specialist, diëtist,      
mondhygiënist, fysiotherapeut, podoloog        € ................ 

Zelf betaalde medicijnen:      € .................   
Hulpmiddelen:       € ................. 
bv. steunzolen, speciale schoenen, 
batterijen voor gehoorapparaat (€ 60) 
 
gehoorapparaat : eigen bijdrage – 25% aankoopbedrag.        € ............... 
 
Reiskosten naar arts/specialist : 
Totaal aantal km's:    ...........   x € 0,42 =   €............ 
parkeerkosten:             € .........        
eigen bijdrage voor noodzakelijk taxi vervoer:  € ............. 
       Samen:          € ............... 
 
Voorgeschreven diëten. Voor persoon: ............................... 
 
dieetnaam: ................................................... 
 
dieetnaam:.................................................... 
 
Giften: 
Naam: ..............................................................   € ............ 
 
          ..............................................................   € ............ 
 
         .............................................................   € ............ 
 
       .............................................................   € ............ 
 
         .............................................................   € ............ 
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