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      OSO NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 
Aan de OSO leden, 

 

Wat leven wij in een rare tijd. Ondanks dat er in het noorden gelukkig 

tot nu toe niet zo heel veel besmettingen met corona zijn, bepaalt dit 

virus wel ons hele doen en laten. 

Wij zijn met z’n allen erg voorzichtig, want wij willen niet besmet 

worden en wij houden ons in het algemeen aan de richtlijnen van de 

regering. Op die manier proberen wij er het beste van te maken.   

Waar de een zegt: “het bevalt me zo wel, lekker rustig” zegt een ander 

“het wordt wel een saaie boel zo”. Tja vele activiteiten gaan 

tegenwoordig niet door. Ook ons OSO-programma ligt vanaf maart 

stil en hoe zal het verder gaan? 

Als bestuur puzzelen wij daar natuurlijk ook mee. Enerzijds willen wij 

graag weer aan de gang met het aanbieden van activiteiten. Anderzijds 

willen wij geen risico nemen. Waarschijnlijk denkt u er net zo over . 

Dat leiden wij  af van de contacten die wij hebben met de leden van de 

activiteitencommissies (AC’s) en met individuele leden van onze 

vereniging. 

In overleg met de AC’s hebben wij dan ook moeten besluiten om alle 

geplande activiteiten voor het komende tweede halfjaar 2020 niet door 

te laten gaan, hopende in 2021 weer een vrolijker geluid te kunnen 

laten horen. In de OSO Nieuwsbrief van december 2020 kunnen  

wij u hier iets meer over vertellen. 

 

Aanvankelijk hadden wij gedacht de jaarvergadering van maart 2020 

te verplaatsen naar oktober 2020, maar ook dit zal er dus niet van 

komen. Mochten er  echter zaken zijn die u toch graag besproken zou 

willen hebben, schriftelijk dan, wilt u dit dan doorgeven aan het 

secretariaat. 

Wij zullen dan bekijken hoe deze kunnen worden behandeld. 

Het contact met u, al is dat momenteel anders dan wij gewend zijn, 

vinden wij belangrijk. 
          namens het OSO bestuur, René Schulkes 
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Geen inning  contributie in 2021 

Omdat er in 2020 bijna geen OSO activiteiten hebben plaats gevonden 

zal er in 2021 geen contributie worden geheven.  

Onze penningmeester, Cobie van Zoelen, zal dit regelen met de bank. 

 

 

Stukken jaarvergadering maart 2020 

In de OSO Nieuwsbrief van maart – april 2020 vroeg het bestuur u om 

de stukken t.b.v. de jaarvergadering van maart 2020 te bewaren tot 

oktober 2020. Deze vergadering gaat echter ook niet door en daarom 

vraagt het bestuur u het volgende: Wanneer u vragen of opmerkingen 

heeft over het jaarverslag 2019 en het verslag van de jaarvergadering 

op 15 maart 2019 zou u deze dan vóór 1 oktober 2020 door willen 

geven aan het secretariaat? Wanneer er tot  die datum niets wordt 

gemeld gaat het bestuur er van uit dat u akkoord gaat met die 

verslagen.  

 

Uiteraard zal de penningmeester in de jaarvergadering 2021, wanneer 

deze ook zal zijn, namens het  bestuur verantwoording afleggen over 

het financiële beleid in de afgelopen periode. 

 

 

Belangenbehartiging door de OSO  

De onderlinge contacten tussen de bestuursleden vinden momenteel 

hoofdzakelijk plaats via e-mail en telefoon. Op zichzelf is dit jammer, 

maar wij vinden het geweldig dat dank zij de digitale mogelijkheden 

er tegenwoordig toch nog zoveel kan worden gerealiseerd. 

Via de OSO Nieuwsbrieven proberen wij zoveel mogelijk contact met 

u te houden. 

In de Nieuwsbrief van mei vroegen wij u om aan ons door te geven 

wanneer u hulp nodig had bijvoorbeeld voor het halen van 

boodschappen, het helpen bij kleine klusjes etc. 

Ook wilden wij graag weten of u er behoefte aan had dat iemand eens 

met u een praatje zou komen maken. Niemand van u heeft om hulp, 

een bezoekje of een telefoontje gevraagd. Op zichzelf is dit een teken 

dat het met de zelfredzaamheid van onze leden wel goed zit. 
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Echter de maatregelen waaraan wij ons nu al sinds maart van dit jaar 

zo goed mogelijk proberen te houden zullen ook de komende tijd wel 

van kracht blijven, gezien het feit dat wij misschien wel graag “klaar 

zouden willen zijn met dit virus” maar dat het virus zeker nog niet 

klaar is met ons. Dus onze vraag aan u om ons door te geven wanneer 

u een vorm van hulp nodig heeft blijft van kracht.  

Een paar OSO leden hebben aangegeven dat zij  graag bereid zijn om 

een praatje te maken wanneer iemand daar behoefte aan heeft.  

Via de telefoon kan hierover contact worden opgenomen met de 

bestuursleden: 

René Schulkes 0516 51 23 82;  Cobie van Zoelen 0516 44 11 11; 

Kyke Herz 06 10 30 29 84  Uiteraard kan dit ook via het secretariaat. 

Zie gegevens in het briefhoofd. 

 

Het bestuur probeert ook zo goed als  in de huidige situatie mogelijk is  

te werken aan de belangenbehartiging voor  senioren bij de gemeente, 

plus instellingen en organisaties voor senioren. Ook hierbij vindt het 

contact voornamelijk plaats per e-mail. Een van de projecten 

is het volgende: 

 

Sinds begin dit jaar nemen René Schulkes en Kyke Herz deel aan een 

gemeentelijke werkgroep die zich bezig houdt met het ontwikkelen 

van een gezamenlijke visie op inclusie binnen de gemeente 

Ooststellingwerf. Op basis van het VN-verdrag voor mensen met een 

beperking streeft de gemeente naar een samenleving waar we omzien 

naar elkaar en waarin iedereen op een gelijkwaardig manier mee kan 

doen onder eigen regie, de zgn. “inclusie”. 

Omdat mensen bij het ouder worden vaak te maken krijgen met 

beperkingen is de OSO gevraagd om mee  te denken over oplossingen 

en mogelijkheden. Wanneer er concrete zaken zijn te melden zullen 

wij u hierover informeren. 
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Tip voor enthousiaste fietsers van organisatie “Doortrappen, 

veiliger fietsen tot je 100ste” 

In bijna alle Friese gemeenten maakt de Fietsschool van de 

Fietsersbond doortraproutes. 

Dit zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk 

ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Het 

zijn routes in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers, maar 

iedereen kan ze natuurlijk fietsen. 

 

De OSO kreeg “route Oosterwolde-21,5” toegestuurd. Zie bijlage bij 

deze OSO Nieuwsbrief. 

Hopelijk doen wij velen met deze route een groot plezier. 

De Fietsersbond-Fietsschool wil deze route echter ook graag laten 

testen en beoordelen door de doelgroep zelf. 

Mocht u hieraan mee willen doen dan kunt u bij het OSO secretariaat 

een beoordelings-formulier met 8 korte vragen aanvragen. Wanneer 

dit formulier wordt ingevuld en ingeleverd bij het OSO secretariaat 

wordt  voor verdere verzending zorg gedragen. 

Het zou fijn zijn dat OSO leden hun steentje willen bijdragen aan dit 

initiatief. 

 

Wij wensen u een goed vervolg van deze zomer en voor de komende 

tijd veel sterkte en gezondheid. En nogmaals: heeft u een vraag of 

heeft u of iemand in uw omgeving ergens hulp voor nodig?     

Zeg het ons.     Wij zullen ons best doen u te helpen.   

           

 

Door middel van  bijgaande kaart, met op de voorkant een foto van 

een “iconische” paddenstoel, gemaakt door Hielkje Westerhof 

OSO lid uit Haulerwijk,  groeten wij u van harte. 

Wij  hopen dat wij u in 2021 in goede gezondheid weer zullen 

ontmoeten bij onze activiteiten of andere bijeenkomsten. 

 

 
    Het OSO bestuur 


