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       OSO NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021 

Aan de OSO leden 

Wat leven we in een verwarrende tijd. Het ene moment kunnen de corona 

maatregelen versoepeld worden en een paar weken later gaat alles gedeeltelijk 

weer op slot. 

Wij als bestuur en activiteitencommissies dachten soms, ha we gaan weer wat 

organiseren voor onze leden en dan werden we door de realiteit ingehaald: 

Ho stop even, kalm aan. Ondanks dat een groot deel van onze leden geheel is 

gevaccineerd blijven we voorzichtig en wachten daarom de komende tijd nog 

even af om te kijken hoe een en ander zich gaat ontwikkelen. 

Terwijl dit voorwoord wordt geschreven kleurt Nederland nog donkerrood en  

scoort Friesland erg hoog met het aantal besmettingen. 

In de persconferentie van dinsdag 14 september gaf minister Hugo de Jonge  

aan dat er een aantal versoepelingen mogelijk zijn, maar dat nog steeds niet  

voldoende mensen zijn gevaccineerd. Dat is erg jammer omdat daardoor nog 

steeds niet alles kan zoals wij dat vóór corona waren gewend en dit de vrijheid 

van iedereen belemmert. 

Toch willen wij voorzichtig een aantal activiteiten organiseren waarbij de 

corona regels in acht worden genomen. Er wordt gezorgd voor voldoende 

afstand en er wordt verwacht dat mensen met klachten thuis blijven. 

Iedereen die zich voldoende veilig voelt is van harte welkom. Natuurlijk kan 

altijd een mondkapje worden gedragen. 

Van  mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd of klachten hebben wordt 

verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen om anderen niet in gevaar te 

brengen. 

De activiteiten commissies (AC’s) van Appelscha en Haulerwijk starten medio 

oktober met een aantal activiteiten in dit tweede halfjaar van 2021. Van leden 

kregen zij te horen dat zij daar toch wel behoefte aan hadden en elkaar graag 

weer wilden ontmoeten.  Het programma  vindt u op blz. 4 van de nieuwsbrief. 

Het bestuur dat in Oosterwolde de activiteiten organiseert wil de ervaringen in 

Appelscha en Haulerwijk even afwachten voordat daar het programma weer 

wordt opgestart. 

 

In de november nieuwsbrief hopen wij meer informatie te kunnen geven. 

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben t.a.v. het bovenstaande dan 

kunt u hierover contact opnemen met mij via telefoonnummer 512382. 

                      René Schulkes, voorzitter 
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Waar is het bestuur nog meer mee bezig: 

Ondanks het feit dat nog veel activiteiten stil liggen zit uw bestuur niet stil. 

 

 De gemeente is bezig om een nieuwe Woon(zorg)visie te maken voor de 

komende jaren. De OSO is daar ook bij betrokken. We kunnen advies 

geven en eventueel commentaar  leveren. 

Mocht u ideeën hebben die betrekking hebben op wonen, stuur ze aan ons 

en wij zullen ze indien mogelijk gebruiken bij ons advies. 

Onze woonenquête van 2019 is ook in het bezit van de gemeente. 

 

 In het hele land is men bezig met de inclusieagenda wat inhoudt dat alle 

groeperingen  belangrijk zijn, er toe doe doen en kunnen participeren 

in de samenleving. Ook in onze gemeente is men bezig hiervoor een plan 

uit te werken en wij als OSO zijn hierbij betrokken. 

 

 Op initiatief van de OSO is de gemeente bezig om ondernemers en 

instellingen te interesseren voor de “hoge nood app”. Dit is een app die u 

op uw telefoon kunt installeren en waarop u kunt zien waar het 

dichtstbijzijnde toilet te vinden is. Voor veel mensen een uitkomst! 

Een poging om te komen tot een openbaar toilet komt misschien later  

aan de orde. Eerst even afwachten wat de app gaat doen. 

Bovendien is een app handiger want een openbaar toilet zou zich 

hoogstens beperken tot de grote dorpen. 

 

 Ook is er een begin gemaakt met het in kaart brengen van allerlei 

activiteiten in deze gemeente en deze onder te brengen in één agenda. 

Dit kan handig zijn want dan ziet u in een oogopslag wat, waar en 

wanneer er iets te doen is. 

 

 Uit onderzoek is gebleken dat eenzaamheid en te weinig beweging  

een probleem worden voor senioren. Ook veel Friese senioren krijgen hier 

mee te maken en raken in een isolement, met name natuurlijk in dit 

“corona tijdperk”. 

Het OSO bestuur wil hier graag aandacht aan besteden. Door het 

langzamerhand weer opstarten van de activiteiten kan men elkaar weer 

meer gaan ontmoeten. 

Ons bestuurslid Kyke Herz heeft bij  Dansschool Clarette en Léon 

geïnformeerd om voor de OSO leden een mogelijkheid te creëren in het 

kader van dansen en bewegen. In de november brief hopen wij hier meer 

over te vertellen. 
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 In de november nieuwsbrief komt ook informatie over het plan van de 

Fietsersbond om voor de OSO in het voorjaar van 2022 een aantal 

activiteiten te organiseren. 

Zo ziet u: ook ten aanzien van “bewegen” is het OSO bestuur  in 

beweging. 

 

 

De gaande en de komende man in de OSO 

Afscheid van Wierd Ritsema 

In het gezamenlijk overleg tussen het OSO bestuur en de AC’s is op  

14 september 2021 afscheid genomen van Wierd Ritsema, een man die  

duidelijk zijn sporen heeft verdiend in zijn jarenlange werk voor de senioren in 

Haulerwijk. Zijn OSO collega’s noemen hem een “duizendpoot” 

In de Algemene Vergadering van de ANBO afdeling Haulerwijk op 

10 september 2002 werd Wierd benoemd als voorzitter. 

Hij regelde de nieuwsbrieven en de uitnodigingen, met de Kerst zelfs met 

passende versieringen die hij in die tijd uitprintte bij de supermarkt. 

Hij legde de contacten met de sprekers en muzikanten die in Haulerwijk 

kwamen optreden, zorgde voor de betaling van hen en liet niets aan het toeval 

over. 

Bezoekers van de ANBO activiteiten die slecht ter been waren haalde hij op en 

bracht ze weer thuis. 

Toen in 2016 de ANBO afdeling werd opgeheven ging hij mee over naar de 

OSO en zette daar met grote inzet en zorgvuldigheid zijn werkzaamheden voort. 

Maar in de zomer van 2021 nam hij het besluit te stoppen met zijn 

werkzaamheden voor de OSO en het stokje over te dragen. 

Voorzitter René Schulkes zwaaide “deze man van het eerste uur” alle lof toe en 

dankte hem heel hartelijk voor zijn grote bijdrage aan het werk voor senioren in 

Haulerwijk. In zijn dankwoord keek Wierd terug op een fijne samenwerking met 

iedereen en zei de OSO een goede vervanger voor de ANBO te vinden. 

 

De komst van een nieuw bestuurslid 

Het OSO bestuur kan binnenkort hopelijk worden uitgebreid. In augustus is er 

een kennismakingsgesprek geweest met de heer Albert Spaa uit Appelscha. 

Deze is bereid gevonden een half jaar in het bestuur mee te draaien als aspirant 

bestuurslid en hij zal daarna beslissen of hij deel uit wil maken van het OSO 

bestuur. Dit zal daarna aan de ledenvergadering worden voorgelegd. 

U kunt zich voorstellen dat het bestuur erg blij is met deze positieve 

ontwikkeling. 
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Programma Activiteiten Commisie Appelscha tweede halfjaar 2021 

Vrijdag 15 oktober 

De heer Andries van de Veen komt zijn nieuwe natuurfilm “De strijd om een bestaan” 

presenteren.  De heer van Veen is een echte natuurliefhebber. Urenlang verblijft hij in de 

natuur om alles wat groeit en bloeit vast te leggen met zijn camera. Deze film is opgenomen 

bij het Brandemeer en in de Rottigemeente, gebieden die eigendom zijn van Staatsbosbeheer. 

Doordat ’s nachts met Boscamera is gefilmd kunnen wij ook van het nachtleven genieten. 

 

Vrijdag 19 november 

Marga en Pieter Jannenga uit Haren hebben een reis naar Antartica gemaakt. “The 

Shackleton Tour”. Via Ushuala in Argentinië, de meest zuidelijke stad ter wereld, varen ze 

via de Falklands en South Georgië naar Antartica. We zien walvissen, pinguïns, zeeolifanten 

en albatrossen. De film heeft een bijzonder einde… 

 

Vrijdag 17 december 

Mevrouw Geertje Westerbeek verzorgt een kerstoptreden dat uit 3 onderdelen bestaat: 

Kerstliedjes, kerstgedichten en een kerstverhaal. Zij is goed in het creëren van sfeer, waardoor 

het een gezellige en intieme middag wordt. 

Alle middagen vinden plaats in “Dorpskamer De Den” aan de Alle Wijtzesweg in 

Appelscha. Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur. De kosten bedragen € 3,--p.p. 

Voor vervoer kan gebeld worden met 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. 

 

“Het programma dit najaar is alleen voor de leden van Appelscha. In verband met de 

corona durft de Activiteiten Commissie nog geen grote groepen te ontvangen. 

Wij gaan er vanuit dat iedereen is gevaccineerd , maar wij gaan niet vragen naar een 

vaccinatiebewijs. Iedereen kent zijn of haar verantwoordelijkheid”. 

 

Programma Activiteiten Commissie Haulerwijk tweede halfjaar 2021 

De bijeenkomsten worden gehouden in De Enter. De bijdrage is € 5,-- p.p. 

Woensdag 20 oktober   Aanvang 14.00 uur 

Optreden “MENU COMPLET” met o.a. luisterliedjes  

 

Woensdag 17 november Aanvang 14.00 uur 

Lezing over goede voeding en leefstijl voor ouderen door diëtiste mevrouw M. Elzinga. 

 

Zaterdag 18 december Aanvang 14.00 uur  

Kerstmiddag met gezellige muziek. Afsluiting middag met koffietafel. 

Info over opgave en bijdrage volgt later. 

 

“De Activiteiten Commissie houdt zich aan de maatregelen die door de overheid zijn 

gesteld. Wij hopen dat iedereen daar respect voor heeft”. 

 

Opmerking van het OSO bestuur 

“Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over het gebruik van de coronapas of een 

vaccinatiebewijs. Wellicht is het verstandig om voorlopig bij het bezoeken van OSO -

activiteiten een geldig vaccinatie bewijs mee te nemen, mocht er al controle zijn”. 


