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           OSO NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021 

Aan onze leden, 

 

Wat had ik hier graag een positief verhaal geschreven over een corona vrije 

wereld, meer verdraagzaamheid onder elkaar en niet al die rellen van ontevreden 

mensen waarbij je constant denkt: “waar is dit toch voor nodig?” 

 

Over mooie programma’s voor u: wij hebben nog heel wat op de plank liggen 

maar moeten tegenwoordig steeds een voorbehoud maken, omdat wij niet weten 

hoe het virus zich zal ontwikkelen. 

 

Op bladzijde 6, 7 en 8 van deze nieuwsbrief vindt u het programma voor het 

eerste halfjaar van 2022. Maar zoals gezegd: alles onder voorbehoud!!! 

In principe hebben alle drie AC’s een programma gemaakt waarvan wij 

natuurlijk hopen dat de activiteiten door kunnen gaan. Echter wanneer door 

corona iets niet kan worden uitgevoerd zullen wij dat zo snel mogelijk melden. 

Helaas wij kunnen het niet mooier maken dan het is. Toch gaan wij niet bij de 

pakken neerzitten. Wij blijven ons inzetten voor de senioren in Ooststellingwerf! 
 

Een van de programma plannen  voor volgend jaar is “bewegen” 

Ons plan om iets op te zetten met Dansschool Clarette en Léon moet even in de 

ijskast, omdat die activiteit binnen moet worden gehouden en ver van te voren 

moet worden gepland. I.v.m. de onzekere corona situatie wachten wij hier nog 

even mee.  

Een ander bewegingsplan is de organisatie van een activiteit  samen met de 

Fietsersbond. Deze activiteit wordt buiten gehouden en gaat zeker door in het 

voorjaar en wel in drie plaatsen : Appelscha, Haulerwijk en Oosterwolde. De 

data worden begin 2022 afgesproken en daarna z.s.m. aan u doorgegeven. 

 

De OSO reactie  op de concept Woon(zorg) visie 2022 – 2026 van de gemeente 

Ooststellingwerf is een van zaken waar het bestuur op het ogenblik mee bezig is. 

In deze Woon(zorg)visie wordt de woonsituatie en de behoefte aan wonen en 

zorg, gebaseerd op demografische ontwikkelingen in onze gemeente, uit de 

doeken gedaan. 

Wij als OSO vinden dat wij daar ook iets over te zeggen hebben en daarom is 

onze schriftelijke reactie aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.  
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Naast de behoefte aan meer levensbestendige woningen voor onze doelgroep, zo 

dicht mogelijk bij voorzieningen, hebben wij de nodige wensen op tafel gelegd 

met betrekking tot logeermogelijkheden voor bijvoorbeeld  terminale zorg en 

voor een vorm van revalidatie in Ooststellingwerf . Wij vinden het nog steeds 

niet kunnen dat onze inwoners soms alleen heel ver weg gerevalideerd kunnen 

worden. 

 

Bovendien vindt het bestuur dat er iets moet gebeuren met Rikkingahof in 

Oosterwolde. Dit zou  links of rechtsom zeer goed ten dienste kunnen komen te 

staan van het bovenstaande.  De behoefte om zo dicht mogelijk bij of  tegen een 

dergelijke voorziening aan te wonen groeit namelijk weer. 

 

 

Tot onze grote spijt heeft de OSO in de laatste anderhalf jaar nogal wat leden 

verloren. Dit kan natuurlijk niet los gezien worden van de pandemie waar wij in 

zitten. Het grootste deel van het verlies is namelijk veroorzaakt door overlijden. 

Hierbij willen wij de nabestaanden ons welgemeend medeleven betuigen. 

 

Dit ledenverlies betekent dat wij van 320 leden 2 jaar geleden nu onder de 300 

leden zijn gezakt en er komen momenteel helaas geen nieuwe leden bij. 

Dat vinden wij erg jammer want een grote OSO betekent meer invloed, o.a. 

op het gemeentelijk beleid inzake senioren. 

Er wordt nu goed naar ons, als belangenorganisatie voor senioren, geluisterd. 

Maar met een groeiend ledental nog meer!! 

Mogen wij daarom, weer eens, een beroep op u doen om de OSO onder de 

aandacht te brengen van uw bekenden. Graag willen wij wat betekenen voor de 

senioren in onze gemeente en die mogen echt wel jonger dan 70 jaar zijn. 

 

Zoals u ziet bezorgen wij u samen met deze december nieuwsbrief weer een 

presentje, waar u hopelijk van zult genieten.  

Met Pasen heeft u van ons ook een presentje gehad. Bij het inpakken is toen iets 

verkeerd gegaan waardoor iemand van u een onvolledig pakketje heeft 

gekregen. Met diegene willen wij graag in contact komen om ons foutje goed te 

maken. 

 

Wij hopen u in het nieuwe jaar weer veel te ontmoeten. 

        

  René Schulkes, voorzitter 
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Van onze penningmeester en ledenadministrateur, Cobie van Zoelen 

 

Naast deze december OSO Nieuwsbrief en een kerstattentie treft u ook uw 

lidmaatschapskaartje voor 2022 aan. 

 

De incasso voor de contributie 2022 á € 20,-- per lid wordt eind januari / 

begin februari geïnd en geboekt. 

 

 

Speciaal voor leden van OSO van Zorgverzekeraar De Friesland: 

Kent u het Vitaal Collectief van Zorgverzekeraar De Friesland al? Dit is een collectief speciaal voor 

thuiszorg- en ouderenorganisaties. Als lid van OSO krijgt u veel voordelen.  

 

Uw voordelen via OSO 

 Korting op uw zorgpremie 

3% korting op de Alles Verzorgd Polis en 6% korting op de bijbehorende aanvullende 

verzekeringen. 

 10% korting op onze reisverzekeringen 

Voor alle klanten van De Friesland 

 Gratis online workshop  

Workshop ‘Gezondzorgen’ speciaal voor mantelzorgers. 

 

Handige services voor de momenten dat u het écht nodig heeft.   

 Fitaal Thuis 

Hulpmiddelen om langer zelfstandig thuis te wonen. 

 Mantelzorglijn 

Hulp en advies bij uw vragen over mantelzorgers  

 Wachtlijstbemiddeling 

Gemiddeld 40 dagen sneller geholpen. 

 Dokter Appke  

Overal snel deskundig antwoord op uw gezondheidsvraag. 

 

Premie Alles Verzorgd Polis 

Voor de Alles Verzorgd Polis € 127,51 per persoon per maand. 

 

Overstappen is simpel. 

Meld u voor 1 januari 2022 bij De Friesland aan. U ontvangt dan direct uw korting. Wij zeggen uw 

huidige zorgverzekering voor u op. Kijk voor meer informatie op defriesland.nl/osif.  

 

Bel ons gerust als u vragen heeft.  

U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur via (058) 291 31 31. Liever op 

een andere manier? Kijk op defriesland.nl/contact. We helpen u graag verder. 
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OPLICHTINGSTRUCS 

Dat de naam -DigiD- de laatste maanden vaak misbruikt wordt in allerlei 

oplichtingstrucs, valse mails en verdachte sms’jes is onderhand wellicht een 

bekend gegeven. 

 

Voorbeeld: U ontvangt een e-mail van de Belastingdienst, met logo. 

“U ontvangt nog een teruggave van de teruggave van de Belastingdienst” 

Het lijkt net echt. Niet op klikken, nooit iets invullen en direct verwijderen!! 

Er wordt gehengeld naar de volgende gegevens: voor- en achternaam – postcode 

en huisnummer – telefoonnummer – geboortedatum – bankrekeningnummer. 

 

Voorbeeld: u wordt gebeld door uw bank met het verzoek uw bankrekening 

nummer en pincode door te geven. Niet op reageren, gesprek beëindigen. 

 

Voorbeeld: u wordt gebeld door een onbekende (zegt van de Politie te zijn) met 

het verzoek uw BSN-nummer (Burger Service Nummer) door te geven: Niet op 

reageren, gesprek beëindigen.  

 

Geef nooit uw gegevens aan een onbekende, zoals bankrekeningnummer, 

bankpas, pincode. 

Kortom: let goed op bij sms, email, telefoon, onbekenden aan de deur etc. !! 

 

 

CORONA BOOSTERPRIK 

Velen van u kunnen –als u dat wilt- de  CORONA BOOSTERPRIK laten zetten. 

Als u bent ingeënt of nog wordt dan is het gebruikelijk dat u hiervan een bewijs 

meekrijgt van de betreffende GGD-locatie. 

Nu blijkt dat velen van ons problemen hebben om de informatie die u hierover 

krijgt om te zetten naar de praktijk. Met name bij de boosterprik moet u zelf 

nogal wat digitale handelingen uitvoeren zoals een “QR-code” aanmaken, of het 

vaccinatiebewijs ophalen en uitprinten. 

 

Het gezegde van de overheid “gemakkelijker kunnen wij het niet maken” gaat 

in dit geval voor velen van ons niet op. 

Het OSO bestuur heeft daarom gekeken naar iemand die bereid is om in geval 

van hulpvragen als vraagbaak te fungeren. 

Die is gevonden!! 

U kunt voor vragen om hulp contact opnemen met: 

Wim Dikkens  

Telefoon:  0516 51 30 05  06 23 88 08 43 
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Outbreak Management Team: advies aan zelfstandig wonende ouderen 

naar aanleiding van OMT 131  26 november 2021 

Het coronavirus heeft flink toegeslagen, vooral bij oudere mensen. Als we de statistieken 

lezen, dan zien we dat vanaf een bepaalde leeftijd meer mensen met ernstige klachten in het 

ziekenhuis zijn opgenomen en overlijden. Vaccinatie geeft goede bescherming, maar die 

bescherming wordt bij ouderen na verloop van tijd minder. Het is dus belangrijk dat u de 

boostervaccinatie haalt om uw afweer op te peppen. Door het hoge aantal infecties in de hele 

bevolking is het risico op besmetting nu groot. En vaccinatie voorkomt niet altijd overdracht 

of ernstige ziekte. Ouderen krijgen daarom het advies om -voor hun eigen veiligheid en de 

veiligheid van anderen- een aantal extra voorzorgsmaatregelen te nemen. 

 

Adviezen Zelfstandig wonende mensen van 70 jaar en ouder Houd u aan de richtlijnen 

die voor iedereen gelden: 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Schud geen handen.  

• Was regelmatig de handen. Hoest en nies in de elleboog. 

• Bij klachten: blijf thuis en laat u testen. Ook als u gevaccineerd bent. 

 

Daarnaast gelden een aantal dringende adviezen voor ouderen: 

• Vermijd drukte. Wees terughoudend met het bezoeken van plaatsen, waar je niet kunt 

controleren of andere bezoekers gezondheidsklachten hebben, zoals winkels en grotere 

bijeenkomsten. Zeker als je er niet goed 1,5 meter afstand kunt houden. 

• Wees terughoudend met gebruik openbaar vervoer. Kies voor eigen vervoer of een regiotaxi 

als dat kan. 

• Ga zoveel mogelijk met eigen vervoer als u ergens heen moet. Lukt dat niet en u rijdt met 

iemand anders mee, check dan goed of iemand klachten heeft; draag een mondkapje en ga zo 

mogelijk rechts achter de bestuurder zitten. 

• Ontvang bij voorkeur vaste personen. Ontvang maximaal 4 personen per keer. Probeer de 

contacten met kinderen in de basisschoolleeftijd te beperken, vanwege de vele infecties in die 

leeftijdsgroep en houd ook bij kinderen zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht. Overweeg om 

bezoekers te vragen voor het bezoek een zelftest te doen. 

• Ga bij voorkeur alleen op bezoek bij mensen die u goed kent en waar u goede afspraken mee 

hebt gemaakt over het houden van afstand. 

• Als u zelf uw boodschappen doet, kies dan de rustige uren en ga naar winkels waarvan u 

weet dat ze zich goed aan de coronarichtlijnen houden. Overweeg of u ook anderen kan 

inschakelen om uw boodschappen te doen, of laat uw boodschappen bezorgen. 

• Ga liever niet naar bijeenkomsten. Met uitzondering belangrijke familieaangelegenheden 

(bruiloften/begrafenissen), bezoek aan dagbehandeling, dagopvang, welzijnswerk, e.d. 

Maar check wel of de 1,5 meter afstand aangehouden wordt. 

Ga regelmatig naar buiten om te wandelen en te fietsen. Bewegen is goed en houdt u gezond. 

Kies hiervoor wel rustige locaties en rustige tijdstippen. 
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Programma van activiteiten voor OSO leden in het eerste halfjaar van 2022 

In het voorwoord van deze nieuwsbrief heeft René Schulkes al gewezen op het 

feit dat, ondanks de zorgelijke situatie rondom het coronavirus op dit moment, 

het bestuur en de Activiteiten Commissies(AC’s) toch een programma van 

activiteiten hebben opgezet voor het eerste halfjaar van 2022. 

Echter of deze allemaal door kunnen gaan hangt af van de corona situatie op dat 

moment. Wanneer een geplande activiteit niet door kan gaan wordt dit zo snel 

mogelijk aan de leden doorgegeven. Dus houd uw in-box van de e-mail en uw 

brievenbus goed in de gaten.  

De OSO houdt zich bij de organisatie van activiteiten te allen tijde aan de op dat 

moment geldende “corona regels”. 

 

 
 

 

 

Programma Activiteiten Commissie Oosterwolde eerste halfjaar 2022 

Vrijdag 28 januari  

Wethouder Hijlkema houdt een verhaal over “Wonen in Ooststellingwerf” een onderwerp dat 

voor ons allen belangrijk is . Er zal daarom ook voldoende tijd zijn om hierover vragen te 

stellen. 

 

Vrijdag 25 februari 

De Muziekgroep Altegaer verzorgt deze middag met veel zang (van a capella tot balladen), 

wervelende dans, meeslepende melodieën en een vleugje theater.  

Kortom het is een lust voor oor en oog wat deze folkgroep brengt. 

 

Vrijdag 25 maart  

De Fietsersbond verzorgt een fietsactiviteit die zowel binnen als buiten plaatsvindt. Verdere 

informatie hierover krijgt u in de Nieuwsbrief van maart. 

 

April 

In deze maand wordt op waarschijnlijk een zondagmiddag een lunch verzorgd. 

I.v.m. de huidige onzekerheid in de horeca sector durft de AC hiervoor op dit moment geen 

afspraken te maken. U wordt hierover verder geïnformeerd in de nieuwsbrief van maart. 

 
Vrijdag 27 mei 

Mevrouw drs. Margaret Breukink kunsthistoricus en docent kunstgeschiedenis vertelt over 

“Displechtigheden” aan de hand van prachtige beelden. Een verhaal over de gewoonten bij 

het gebruiken van de maaltijden door de eeuwen heen. Eerdere lezingen over Kerstviering en 

Sinterklaasviering in de kunst door haar waren een groot succes. 

 

Alle bijeenkomsten behalve de lunch vinden plaats in De Miente . Aanvang 14.00 uur. 

De eigen bijdrage voor de bijeenkomsten in De Miente is  € 3,-- per persoon 
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Programma Activiteiten Commissie Appelscha voorjaar 2022. 

 

Vrijdag 21 januari. 

 

Deze middag wordt verzorgd door zanger Irwing Benjamins uit Drachten. Hij 

begeleidt zichzelf op gitaar. Hi zingt liedjes in het Nederlands, Engels, Duits, Frans 

en Fries. Vooral uit de zestiger en zeventiger jaren. Van mooie luisterliedjes tot 

liedjes van Jim Reeves, Cliff Richard, Gerard Cox en Peter Koelewijn. Ook van de 

Friese groep De Kast. 

 

Vrijdag 18 februari. 

 

Op deze middag komt de heer Wouter van Empelen vertellen over het werk van 

Artsen zonder Grenzen. Hij heeft gewerkt als project coördinator en is in veel 

oorlogs - en rampgebieden geweest. Hij vertelt wat er allemaal komt kijken bij het 

werk van Artsen zonder Grenzen. Hij deelt zijn persoonlijke verhaal en hij vertelt over 

de huidige situatie van projecten in Afghanistan. Hij beantwoordt graag vragen en 

gaat met ons in gesprek. 

 

Vrijdag 18 maart. 

 

De heer Andries van der Veen uit Wolvega komt zijn nieuwe natuurfilm “De strijd 

om het bestaan” presenteren. De heer Van der 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 we ook van het nachtleven genieten. 

 

Vrijdag 15 april. 

 

Er wordt een lunch geserveerd in restaurant “De Hildenberg” in Appelscha. Deze 

lunch begint om 11.30 uur en eindigt om ongeveer 13.30 uur. Er komt nog bericht 

over hoeveel deze lunch kost. 

  

 

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  €3,00 per 

persoon.  

Voor vervoer kunt u bellen met Els Alwon 431338, Grietje Veensma 432289, Tjamke 

de Haan 431638, Sietze Oldersma 430840 en Wessel Oosterhof 431153. 

 

In verband met corona is dit programma in eerste instantie alleen voor leden 

van Appelscha.  
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Programma Activiteiten Commissie Haulerwijk eerste halfjaar 2022 

 

Woensdag 19 januari  

Voor deze middag hebben wij Harm Soegies uit Peest uitgenodigd. 

Harm is geboren en getogen in Drenthe. Hij schrijft en vertelt graag verhalen in 

het Drents. Verhalen uit het leven gegrepen. Aan het eind van zo’n verhaal wil 

hij de mensen tóch wat meegeven. 

 

Woensdag 16 februari 

Menu Complet, Arina en Rinus, komen ons bezoeken. Zij zijn entertainers en 

ras-musici, waarbij jarenlange ervaring in de ouderenzorg heeft bijgedragen tot 

een juiste mix van luisterliedjes, gezellige meezingers en streektaalmuziek. 

 

Woensdag 16 maart 

Jaarvergadering van de OSO in De Enter 

 

Woensdag 20 april 

Oude bekenden van onze regio, Will en Thea Kuiper verzorgen deze middag. 

Deze keer wordt hun reis in Roemenië vertoond. Zeker wordt het weer een 

onderhoudende middag, want we kennen deze enthousiaste mensen. 

Alle middagen vinden plaats in De Enter. Aanvang 14.00 uur.  

Eigen bijdrage is € 5,-- per persoon. 

 

 

OSO jaarvergadering op woensdag 16 maart in De Enter te Haulerwijk 

Aan het begin van deze bijeenkomst zullen de jaarstukken worden behandeld. 

Deze worden samen met de OSO Nieuwsbrief van maart 2022 bij u bezorgd. 

Het bestuur hoopt van harte dat deze jaarvergadering door kan gaan, nadat dat 

in 2020 en 2021 niet mogelijk was. 

Voor het programma na de pauze is zanger en entertainer Irwin Benjamins 

uitgenodigd. In 2020 was hij hiervoor  ook gevraagd, maar toen moest tot 

tweemaal toe de jaarvergadering worden gecanceld: in maart en in oktober. 

Het wordt erg op prijs gesteld dat de heer Benjamins zo sportief is om in 

2022 toch weer met de OSO in zee te gaan. 

Hopelijk wordt het een fijne en gezellige middag door zijn muzikale bijdrage. 

Het bestuur hoopt dat vele OSO leden inbreng zullen hebben bij de 

jaarvergadering en daarna zullen genieten van muziek en zang. 

 

Het OSO bestuur en de AC’s wensen u fijne  feestdagen en een goed en 

gezond 2022. 


