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     OSO NIEUWSBRIEF MAART-APRIL 2021 

Aan de OSO leden, 

 

Het is half maart als ik begin het voorwoord van deze brief aan u te schrijven. 

De vogeltjes beginnen een plekje te zoeken om een nestje te bouwen. Het weer 

is wisselend  mooi en onstuimig. De dagen worden langer, maar wij zijn nog  

steeds aan huis gekluisterd. 

 

De pandemie is nog niet over maar gelukkig zijn de vaccinaties begonnen en is 

een deel van onze leden al ingeënt, in ieder geval met de eerste prik. Dit geeft 

hoop dat er over niet al te lange tijd wat versoepelingen zullen komen in de 

strenge regels waar we nu nog mee te maken hebben. Daarmee komt er hopelijk 

voor onze vereniging ook weer wat ruimte om iets te organiseren. 

 

Zolang er nog niet echt ruimte is om elkaar te ontmoeten (dit zal zeker niet 

eerder dan in september zijn) zullen wij het moeten doen met de kleine dingetjes 

die wel mogelijk zijn en houden wij u via nieuwsbrieven op de hoogte. 

 

Wel wil ik u verklappen dat de datum vrijdagmiddag 14 januari 2022 is 

vastgelegd voor onze nieuwjaarsbijeenkomst. Iets om naar uit te kijken. 

 

Ook de 75 leden die zich hebben opgegeven voor het Bevrijdingsontbijt staat  

op 5 mei iets leuks te wachten. Op bladzijde 2 van deze nieuwsbrief vindt u 

verdere informatie over dit gebeuren. Dat deze actie op prijs wordt gesteld is 

gebleken uit de vele positieve reacties die het bestuur ontving. 

Een voorbeeld hiervan staat op dezelfde bladzijde. Wij hopen dat u er eveneens 

als wij om zult lachen. 

 

Zoals u inmiddels heeft ontdekt hebben wij, naast het jaarverslag 2020 en een 

gedeelte uit het rapport OSO Woonenquête, ook weer een klein cadeautje aan 

deze nieuwsbrief toegevoegd. 

Zo willen wij u laten weten dat wij toch regelmatig aan u denken en ook met u 

meeleven in deze wereld die voor velen erg klein is geworden. 

Mede namens de andere bestuursleden wens ik u veel sterkte voor de komende 

periode en wij hopen u op termijn weer te kunnen ontmoeten. 

             René Schulkes, voorzitter 
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Bevrijdingsontbijt 5 mei 2021 

Van onze vereniging hebben 75 leden zich hiervoor aangemeld evenals vele 

andere ouderen in onze provincie. Zoveel dat de organisatie “Keep them 

Rolling” de organisatie niet alleen af kan en de hulp heeft ingeroepen van 

militairen uit Havelte en van de vliegbasis Leeuwarden.  

Het wordt een grote logistieke operatie met 500 militaire voertuigen door heel 

Friesland die het bevrijdingsontbijt brengen bij de duizenden senioren die zich 

hiervoor hebben opgegeven. Studenten van de Hoge School in Leeuwarden 

stellen routes op voor de voertuigen. Verder wordt alles geregeld door actieve 

vrijwilligers. 

Een probleempje levert het wel op want het is op dit moment met geen 

mogelijkheid te zeggen hoe laat het ontbijt wordt bezorgd op de ochtend van  

5 mei. Mocht het in een later stadium wel duidelijk zijn  dan laten wij dat aan de 

deelnemers apart nog weten. Anders is het gewoon afwachten. 

 

 

“ Hoe het zou kunnen:  5 mei 2021 Bevrijdingsontbijt 

 

Ik zit al een tijdje vol verwachting, maar met een lege maag voor het raam 

achter mijn geraniums. Dan hoor ik opeens een aanzwellend motorgeronk. 

Spoedig komt een tank te voorschijn. Dat blijkt er één van“Keep them Rolling”. 

Er in zitten 4 militairen en één bestuurslid van onze OSO. 5 personen: dus blijft 

de tank 7,5 meter vanaf mijn deur staan. Met de lange antenne is mijn deurbel 

bereikbaar. Na controle van naam en leeftijd wordt het kanon op mijn deur 

gericht. 

Dan klinkt het commando “vuur”.  Er klinkt een bescheiden knal en na een 

sierlijke boog belandt er een pakje op mijn deurmat. De aangeboden koffie blijft 

in de kan want er zijn meer OSO-ers in het dorp. 

Het pakje bevat inderdaad mijn ontbijt. Het was degelijk verpakt. Zelfs het 

zachtgekookte eitje is nog heel. Na een halfuurtje smikkelen is mijn ontbijt op. 

Mijn fantasie ook!! 

 

Naschrift: 

Geacht bestuur 

Ook al zou er een leeg broodzakje uit die kanonloop komen, dan nog zou ik dit 

initiatief prachtig vinden. Bedankt. 

Ik heb in 1945 de tanks wel zien rollen. Sommige kon je bijna niet zien vanwege 

de vele meisjes  die er op geklommen waren. 

          Pieter Dijkstra  Appelscha” 
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OSO Jaarverslag 2020 

In het bijgevoegde jaarverslag 2020 heeft u kunnen zien dat ons ledental vorig 

jaar een beetje achteruit is gegaan, voornamelijk door zoals dat heet “natuurlijk 

verloop”. Dat is jammer omdat wij steeds hopen op enige toename omdat het 

aantal senioren in onze gemeente nog steeds groeit. Hoe groter onze vereniging 

des te groter zal de invloed zijn die wij kunnen uitoefenen op de gemeentelijke 

politiek. Daarom willen wij een beroep op u doen: als u praat met vrienden en 

bekenden  breng dan de OSO eens onder hun aandacht. Misschien hebben zij 

nog nooit van de OSO gehoord of is het nog niet in hen opgekomen om lid te 

worden. Dit jaar (2021) kan men lid worden zonder contributie te betalen.  

Daarna kost het slechts € 20,-- per persoon per jaar. 

 

Officieel moet een jaarverslag in een officiële jaarvergadering door de leden 

worden vastgesteld. Aangezien het op dit moment nog totaal onzeker is wanneer 

de bijeenkomsten van de OSO weer door kunnen gaan vragen wij u het 

volgende: wanneer u vragen of opmerkingen heeft over het jaarverslag 2020 zou 

u deze dan vóór donderdag 16 april 2021 door willen geven aan het 

secretariaat.  Telefoon: 0516 51 26 00.        E-mail: info@os-ooststellingwerf.nl 

Wanneer er tot die datum niets wordt gemeld gaat het bestuur er van uit dat u 

akkoord gaat met dit jaarverslag en dat dit op 16 april 2021 wordt vastgesteld. 

 

Wist u trouwens dat de OSO op 9 februari 2016 is opgericht, dat de start-

vergadering plaats vond op 31 maart 2016 en dat wij graag met elkaar het 

lustrum van de eerste 5 jaar van het bestaan van de OSO in maart van dit jaar 

hadden willen vieren? Jammer dat dit nu niet door kan gaan. Maar wij vinden 

vast wel een mogelijkheid om dit op een ander tijdstip te vieren. 

 

 

Rectificatie: 

In de OSO Nieuwsbrief van februari 2021 hebben wij een fout gemaakt. 

Wij vermeldden dat de kosten die gemaakt worden t.a.v. de  aanvraag voor het 

rijbewijs wat betreft de keuring door de arts en extra keuringen door een specialist  

aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. OSO lid mevrouw J. van der Kooij, 

die belastinginvuller is bij de FNV,  maakte ons opmerkzaam op het feit dat 

deze informatie niet juist is.  Wij stellen het zeer  op prijs dat OSO leden met 

ons meedenken en ons zo nodig corrigeren en danken mevrouw van der Kooij 

hartelijk voor haar reactie. Wij bieden u onze excuses aan voor het feit dat wij u 

op het verkeerde been hebben gezet.  
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OSO Woonenquête 2019 

In 2019 heeft 30% van de leden de OSO – Woonenquête, bestaande uit 

15 vragen,  ingevuld en ingeleverd bij het secretariaat.  

De beide ouderenadviseurs van de OSO, Plony Rink en Baukje Oosting, hebben 

geholpen met de uitwerking en daarvan is een rapport opgesteld dat in maart 

2020 klaar was. 

 

Het was de bedoeling dat het bestuur dit rapport zou bespreken met de politieke 

fracties in onze gemeenteraad en dat wethouder Hijlkema n.a.v. dat rapport een 

lezing zou geven voor de OSO. Maar helaas gooide ook hier corona roet in het 

eten. Wij gaan wanneer het weer mogelijk is de gesprekken wel aan met de 

fracties. Het rapport wordt hen binnenkort toegestuurd, waarbij het bestuur 

hoopt dat er van de conclusies en aanbevelingen iets terug te vinden zal zijn in 

de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen i.v.m. de verkiezingen voor 

de gemeenteraad in 2022. 

 

Zeer waarschijnlijk zal de OSO evenals in 2018, ook volgend jaar aandacht  

besteden aan deze verkiezingen die belangrijk zijn voor de inwoners van 

Ooststellingwerf, en zeker ook voor de senioren. Het bestuur beraadt zich nog 

op de vorm waar in dit zal gebeuren. 

 

Wij vinden het correct dat ook  onze leden worden geïnformeerd over zaken 

die in het rapport over de OSO Woonenquête naar voren komen. 

Via de bijlage die bij deze maart-april Nieuwsbrief is gevoegd vindt u op blz. 1 

de inleiding van het rapport en op blz. 2 de conclusies en aanbevelingen die het 

bestuur heeft opgesteld. 

 

Wanneer u graag het volledige rapport wilt ontvangen  kan dat natuurlijk ook. 

Neemt u dan contact op met het secretariaat zodat het u wordt toegestuurd. 

Telefoon: 0516 51 26 00   E-mail: info@os-ooststellingwerf .nl 

(Wilt u bij opgave wel uw volledige huis adres of e-mailadres doorgeven?) 

 

 

Wij hopen dat u de informatie in deze nieuwsbrief op prijs stelt. 

 Wanneer het weer kan zullen wij  doorgaan met de leuke, gezellige en  

informatieve  activiteiten zoals voorheen. 

Via een volgende OSO Nieuwsbrief zullen wij hier tijdig bericht van doen. 

 

                 

Het OSO bestuur 


