
OSO Nieuwsbrief maart 2020  Pagina 1 van 3 

 

   OSO NIEUWSBRIEF  MAART 2020 

Aan de OSO leden 

In deze OSO Nieuwsbrief wil het bestuur u informatie doorgeven over een aantal activiteiten 

die dit voorjaar en deze zomer plaats zullen vinden. Hopelijk kan het bestuur hier velen van  

u een plezier mee doen. 

 

VIERING 75 JAAR BEVRIJDING op  2, 3 en  4 APRIL 2020 te OOSTERWOLDE 

Van 30 maart tot 10 april is er in de bibliotheek te Oosterwolde tijdens de openingsuren een 

tentoonstelling over de bevrijding. De opening vindt plaats op 30 maart om 13.30 uur door 

wethouder Esther Verhagen. 

Op bladzijde 3 van deze Nieuwsbrief vindt u een overzicht van diverse in Oosterwolde te 

houden activiteiten die ook voor u interessant en belangrijk kunnen zijn. 

13 april, de officiële dag van de bevrijding van Oosterwolde, valt dit jaar op Paasmaandag. 

Vandaar dat de festiviteiten plaats vinden op 2, 3 en 4 april. 

 

OSO WOONENQUETE 2019 

Het rapport van de Woonenquête wordt tijdens de Jaarvergadering op 27 maart in De Miente 

aan de OSO leden gepresenteerd. 

OSO leden die graag een exemplaar van dit rapport willen hebben kunnen het na de 

presentatie aanvragen bij het OSO secretariaat.  

Op 24 april zal wethouder Fimke Hijlkema in haar lezing over “Levensloopbestendig wonen 

in Ooststellingwerf” op een aantal punten, genoemd in dit rapport, ingaan. 

 

ZONDAG 24 MEI GEZELLIGE UITGEBREIDE LUNCH IN HOTEL DE ZON TE 

OOSTERWOLDE VAN 12.00 TOT 13.30 UUR    INLOOP MET KOFFIE  11.30 UUR 

Na het succes in 2019 organiseert Oosterwolde ook dit jaar weer een gezellige lunch op een 

zondag. Vorig jaar gaven verschillende mensen aan het fijn te vinden om er op een zondag 

ook eens uit te kunnen zijn en gezellig met elkaar te kunnen eten. 

Men kan genieten van een heerlijk soepje vooraf, een uitgebreide broodmaaltijd met 

verschillende soorten brood en beleg en daarna gesneden vers fruit als toetje. 

De kosten zijn € 10,-- p.p.   Opgave kan tot 13 mei. Geef u tijdig op: Er is ruimte voor 

maximaal 50 personen. Zie voor verdere informatie op bladzijde 3 van deze nieuwsbrief. 

 

VRIJDAG 26 JUNI  BEZOEK AAN THEETUIN DE WOUDVLINDER FOCHTELOO 

Op vrijdagmiddag 26 juni wordt een bezoek gebracht aan theetuin “De Woudvlinder” bij 

zorgboerderij Fochtel  Zuideinde 56 in Fochteloo. Telefoon: 06 20 59 10 77.  

De kosten zijn € 3,--. Hiervoor krijgt u 2 x koffie / thee met eigen gemaakt gebak aangeboden. 

Verdere consumpties zijn voor eigen rekening. Het bezoek duurt van 14.00 tot 16.00 uur. 

I.v.m. de ruimte kunnen er maximaal 20 personen aan deze activiteit meedoen. Er is een terras 

zodat men bij mooi weer fijn buiten kan zitten. Betaling kan ter plaatse. 

Vertrek per auto vanaf De Miente om 13.45 uur. Met de fiets vanaf De Miente is het ca.6 km. 

Opgave vóór 20 juni bij Cobie van Zoelen telefoon: 0516 44 11 11; of via  zoelen@ziggo.nl 

Ook kunt u aan haar  doorgeven wanneer u graag met iemand mee wilt rijden of per fiets gaat. 
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KOFFIEMIDDAGEN GEORGANISEERD DOOR DE ACTIVITEITEN COMMISSIE 

VAN APPELSCHA 

 

Evenals vorig jaar heeft de activiteitencommissie van de afdeling Appelscha besloten om 

weer drie koffiemiddagen te organiseren in de zomermaanden. 

De middagen zijn telkens op de derde vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. 

Er kan voor vervoer worden gezorgd. De kosten voor vervoer bedragen € 3,-- per persoon.  

Wij vertrekken vanaf Riemsoord.  Iedereen betaalt haar / zijn eigen consumpties. 

Wie het leuk vindt om gezellig met elkaar te praten tijdens een lekker kopje koffie of thee 

moet zich van te voren aanmelden bij een van de  leden van de activiteiten commissie. 

Telefoonnummers van de activiteitencommissie: 

ELS ALWON  43 13 38;    GRIETJE VEENSMA 43 22 89;    TJAMKE DE HAAN 43 16 38; 

SIETZE OLDERSMA 43 08 40;    WESSEL OOSTERHOF 43 11 53 

 

Vrijdagmiddag 19 juni gaan wij naar “Kannen en kruiken” 

Deze locatie bevindt zich aan de Venekoterweg 52 in Oosterwolde. Telefoon 0516 78 56 01 

Vertrek om 13.50 uur. 

 

Vrijdagmiddag 17 juli gaan wij naar “De Tippe” 

Dit restaurant staat in Vledder aan het Lesturgeonplein 5 8381 BX.  Telefoon: 0521 38 17 37 

Vertrek om 13.35 uur. 

 

Vrijdagmiddag 21 augustus gaan we naar “De Nieuwe Bentepol” 

Deze locatie vindt u aan de Bosweg 10  9423 TA  in Hoogersmilde. Telefoon: 06 40 86 01 12 

Vertrek om 13.45 uur. 

 

 

 

BUSREIS IN SEPTEMBER  

In de extra OSO Nieuwsbrief van juli 2020 komt informatie te staan over de bestemming, de 

datum, de prijs van en de mogelijkheid tot opgave voor de busreis die in september van dit 

jaar wordt georganiseerd. 

 

 

 

 

HULP BIJ EENVOUDIG TUINONDERHOUD 

Op oudere leeftijd komt het vaak voor dat het tuinonderhoud een probleem wordt. 

Het is mogelijk, om wanneer men niet meer in staat is om zelf de tuin te onderhouden en men 

een hovenier niet kan betalen, hulp te vragen bij Wijknet, een project van de gemeente| 

Ooststellingwerf.  

Men kan bellen met de contactpersoon de heer Eelco Boontje telefoon: 06 30 79 93 63. 

Van hem kan men verdere informatie krijgen en zo mogelijk een afspraak maken om samen 

te bekijken welke hulp mogelijk is en door wie en wanneer dit kan gebeuren. 
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HULP BIJ HET INVULLEN VAN HET BELASTINGFORMULIER 

De heer Wieberen Koopmans is bereid om in 2020 de inkomstenbelasting 2019 te verzorgen 

voor leden van de OSO in Ooststellingwerf. 

De kosten bedragen € 10,-- voor OSO leden ( en € 20,-- voor niet OSO leden) plus een 

reiskostenvergoeding. 

Als u hiervan gebruik wilt maken kunt de heer Koopmans bellen: telefoon: 06 25 33 79 79. 

 

 

PROGRAMMA BEVRIJDINGSFEEST TE OOSTERWOLDE 

Naast  activiteiten speciaal voor kinderen wordt er ook veel georganiseerd voor senioren. 

Donderdag 2 april: Kranslegging door leerlingen van basisschool “In de Kring”, samen met 

de burgemeester bij het monument voor het oude gemeentehuis. Daarna gaat men naar het 

gemeentehuis waar de vlag wordt gehesen en wordt gezongen. 

Vrijdag 3 april:  

Om 14.00 uur houdt de heer Ben Oostra in De Miente voor OSO leden een lezing over: 

over “Van Normandië invasie naar bevrijding van Oosterwolde op 13 april 1945”.  

Eveneens worden er verhalen verteld over de bevrijding van Appelscha en Haulerwijk.  

Ook andere belangstellenden dan OSO leden zijn van harte welkom. 

Zaterdag 4 april: 

Van 13.00 tot 15.00 uur zingen op het Trambaanplein Oosterwoldse koren liederen betrekking 

hebbende op de bevrijding. Daarna blijft er muziek tot circa 17.00 uur. 

Vanaf circa 15.00 uur zullen oude legervoertuigen van “Keep them rolling” Oosterwolde 

binnen rijden vanaf Donkerbroek, via Rikkingahof en Stellinghaven naar de Stationsstraat  en 

hun tocht beëindigen op de parkeerplaats bij de Dertien Aprilstraat, waar ze  tot 17.00 uur 

zullen blijven staan. 

Rond 15.00 uur zal de burgemeester op het plein bij de Trambaan een bevrijdingstoespraak 

houden , geflankeerd door kinderen  van “In de Kring” die een zelf gemaakt  groot doek 

voorstellende “De Gouden Klok” zullen ontvouwen, relaterend aan de bevrijdingstoespraak 

die op 13 april 1945 op het dak van De Gouden Klok werd gehouden. 

Bij slecht weer zullen de buitenactiviteiten, daar waar dit kan, worden verplaatst naar andere 

locaties.  Houd de  berichtgeving hierover in de gaten. 

 

Het OSO bestuur hoopt op een grote belangstelling voor de diverse activiteiten die in deze 

Nieuwsbrief zijn vermeld. 

 

 

OPGAVE MOGELIJKHEID VOOR DE LUNCH OP ZONDAG 24 MEI 2020 

VAN 12.00 UUR TOT 13.30 UUR IN HOTEL DE ZON TE OOSTERWOLDE 

INLOOP MET KOFFIE OM 11.30 UUR 

Opgave bij Cobie van Zoelen via telefoon: 0516 44 11 11; of via e-mail: zoelen@ziggo .nl 

Ook kan men een briefje schrijven naar: Mevrouw C. van Zoelen Ceresstraat 7 

8423 SC  Makkinga. In bovenstaande gevallen kan betaling  plaats vinden aan de zaal. 

Men kan ook van te voren  € 10,-- overmaken op NL38RABO 0157 8587 23 t.n.v. OSO 

met de vermelding “Lunch 24 MEI 2020” 

ATTENTIE: OPGAVE IS MOGELIJK TOT 13 MEI.  ER IS RUIMTE VOOR 

MAXIMAAL 50 PERSONEN. 


