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NIEUWSBRIEF NOVEMBER-DECEMBER 2020 
 
Aan de OSO leden 
 
Als ik deze brief schrijf, eind oktober, is door premier Rutte net een periode van 
4 weken afgekondigd waarin we ons weer strenger aan de regels moeten 
houden. Corona blijft het leven bepalen. Helaas, want het betekent een 
enorme inperking van onze bewegingsvrijheid. En juist daaraan zijn wij als 
Nederlanders zo verknocht. Zit een beetje in onze natuur: ”blijf van mijn 
vrijheid af” en “ik bepaal zelf wel wat goed voor me is”. Maar juist dat laatste 
klopt nu niet meer, want op dit moment bepaald de corona hoe het leven 
verder gaat. 
 
Wij ouderen houden ons, over het algemeen, wel goed aan de regels mede 
omdat, zoals dat heet, wij tot de kwetsbare groep behoren. Volgens mij is dit 
laatste slechts ten dele waar. Zeker, als onze gezondheid niet meer optimaal is 
zijn we extra kwetsbaar en moeten we zoveel mogelijk contacten op afstand 
houden, maar er is ook een hele grote groep gezonde ouderen, en dus minder 
kwetsbaar, die nu verstoken blijven van contact. Hoe houden we voor beide 
groepen het leven toch aantrekkelijk? 
 
Ook de jongeren hebben zo hun eigen problemen met deze tijd, wel of geen 
school- c.q. studiebijeenkomsten. Wel of geen bijbaantje met als gevolg wel of 
geen extra inkomsten die soms hard nodig zijn om studie of kamer etc. te 
betalen. Ook zij hebben minder sociale contacten en die heb je juist in je jonge 
jaren zo hard nodig, zij vormen je voor de rest van je leven. Dat er dan juist bij 
hen soms iets fout gaat is niet goed, maar enig begrip moeten we daar wel voor 
opbrengen. Soms vergeten we dat we zelf ook jong zijn geweest, maar als we 
even in ons geheugen graven, dan kunnen er zomaar mooie verhalen 
opborrelen. 
 
Waarom schrijf ik dit? Wel, omdat wij als bestuur ook worstelen met de vraag: 
hoe houden we contact met onze leden? Bijeenkomsten kunnen we niet 
houden, ook onze jaarvergadering is weer een half jaar uitgesteld en de grote 
vraag is nog maar of het in het voorjaar van 2021 wel al kan? 
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Zou het een idee zijn om contact te leggen met b.v. het Stellingwerfcollege om 
te kijken of er leerlingen zijn die contact zouden willen maken met ouderen in 
onze gemeente b.v. via de telefoon of d.m.v. bezoekjes? Wij zouden dan als 
OSO bestuur kunnen bemiddelen. Zou u ons eens willen laten weten of u hier 
iets in ziet? Daarna moeten we dan nog wel contact leggen met het 
Stellingwerfcollege om te vragen of zij er ook iets in zien. 
Uw voorzitter, René Schulkes. 
 

Telefonisch kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden:   

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

Kyke Herz 06 – 10 30 29 84.   

Schriftelijk kunt u dit ook  doorgeven aan het OSO secretariaat, zie gegevens in 

het briefhoofd.  

 

Mededelingen vanuit het OSO bestuur 

 

Naast een aantal beperkte bijeenkomsten als bestuur en het vervaardigen van 

nieuwsbrieven hebben bestuursleden deelgenomen aan bijeenkomsten die 

door o.a. de gemeente werden georganiseerd, b.v. “vraag elkaar”, “inclusie” en 

“gezond ouder worden”. Alles in het kader van pogingen doen om mensen te 

betrekken bij activiteiten die buiten de deur gebeuren. Helaas zijn er, u zult 

begrijpen vanwege coronamaatregelen, nog niet echt resultaten geboekt. 

Hopelijk gaat dit in de toekomst wel gebeuren. Wat helaas van wege corona 

ook is blijven liggen is onze woon-enquête, waar we, samen met u, zoveel 

energie in hebben gestoken. Zullen we maar zeggen “wat in het vat zit verzuurd 

niet”? 

 

Omdat de toekomst ongewis is, we kunnen nu echt nog niet zeggen wanneer 

ons verenigingsleven weer normaal zal worden, hebben we als bestuur 

gemeend u als lid van onze vereniging een klein presentje te moeten geven in 

de vorm van een mooie kaart en “een hart onder de riem”. Tevens is de nieuwe 

Lidmaatschapskaart 2021 ingesloten. 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er volgend jaar geen 

contributie zal worden geïncasseerd. 

We hebben vrijwel niets georganiseerd dit jaar, daardoor blijft er genoeg geld 

in kas om de contributie een jaartje over te slaan. 
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Even voorstellen. 
Zoals u in vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen maak ik sinds juni 2019 
deel uit van het bestuur van de OSO. Ik heb ook al aardig wat bijeenkomsten en 
activiteiten bijgewoond. In Haulerwijk ben ik misschien wel een bekend gezicht 
en ook voor sommige leden wel een bekend persoon. Toch wil ik mij nog wel 
even nader voorstellen: 
 
Mijn naam is Kyke Herz-Tamminga. Ik ben 66 jaar geleden geboren in 
Leeuwarden (Huizum). Op 15 jarige leeftijd ben ik met het gezin van mijn 
ouders naar Roden verhuisd. Ik heb de opleiding voor Kleuterleidster gevolgd 
en ben in 1976 in Haulerwijk als kleuterleidster begonnen. Later kreeg onze 
functie een andere naam en werden we “leerkracht basisonderwijs”. Ik heb 39 
jaar met veel plezier aan de chr. basisschool de Schalmei gewerkt.  
Een aantal jaar geleden ben ik vervroegd met pensioen gegaan en inmiddels 
heb ik de officiële pensioengerechtigde leeftijd bereikt.  
 
Tijdens mijn werkzame leven heb ik mijn man leren kennen, we zijn bijna 25 
jaar getrouwd geweest en hebben samen twee zonen gekregen.  
Helaas is mijn man 8 jaar geleden overleden en mijn zonen wonen inmiddels 
allebei in de stad Groningen. Mijn oudste zoon is getrouwd en ik ben inmiddels 
ook oma van een kleinzoon en kleindochter.  
 
Gelukkig voel ik mij fit en gezond en hoop dan ook dat ik de komende jaren mij 
verdienstelijk kan maken voor de OSO. Verder houd ik erg van zwemmen, 
wandelen, fietsen en ik brei graag. 
Ook ga ik graag met vriendinnen naar musea, theater en ik houd erg van 
muziek. Laten we hopen dat we elkaar spoedig weer kunnen ontmoeten bij een 
van de bijeenkomsten of activiteiten. 
 

Tot slot. 

Het OSO bestuur wenst u een fijne Sinterklaas en mooie, warme Kerstdagen 

met uw naasten. Blijf gezond, dan hopen we elkaar ergens volgend jaar weer te 

ontmoeten. 

 
 
  


