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Voorwoord
Voor u ligt alweer de tweede uitgave van OWG-Nieuws. Er is veel
te vertellen. Laten we beginnen met een terugblik op december.
Naast de vaste activiteiten was er de Kerstfair en de Kerstbingo
met het diner. Dank aan de vrijwilligers die zich extra hebben
ingezet deze maand! De Kerstfair was een succes. In twee dagen
tijd zijn meer dan 200 stuks van OWG-Nieuws uitgedeeld. Over
publiciteit was niet te klagen. Er hebben zich nieuwe vrijwilligers
aangemeld voor o.a. de bezoekgroep.
De Kerstbingo en het Kerstdiner waren een bijzonder groot succes
met maar liefst zeventig deelnemers. De sfeer was goed en
iedereen ging voldaan naar huis. Zeker voor herhaling vatbaar.
Het bestuur heeft niet stil gezeten in deze periode. OWG werkt nu
nauw samen met De Friese Wouden en Meriant/Wenwearde. Eén
van de afspraken is dat medewerkers van de Friese Wouden het
OWG-Nieuws bezorgen bij hun cliënten. Meriant kwam naar
aanleiding van ons gesprek met de concrete vraag of vrijwilligers
van de bezoekgroep ingezet kunnen worden om bewoners in de
Wenwearde te bezoeken.
Het OWG heeft sinds kort een nieuwe penningmeester. Anja de
Jong is bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Verderop
in dit boekje kunt u meer over haar te weten komen.
Verder vindt u een stukje van de meitinkers en een interessant
interview met Jan Roeper van de openbare bibliotheek.
Ik wens u veel leesplezier en hoop u spoedig te mogen begroeten
bij één van onze projecten.
Jouke Breitsma
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Onze vaste projecten
Het eettafelproject (Lekker ite)
Waar en wanneer: Elke donderdagmiddag van 12.00 - 13.00 uur
in het restaurant van De Kompenije.
Contactpersonen: Lieske van Houten (0516-462601)
Tjalke Jonker (0516-462025)
Wat schaft de pot? De menufolders liggen op de balie in De
Kompenije en is ook te vinden op de website.
Bingo (Gezellige middag met een lekkere hap)
Waar en wanneer: Van september tot en met mei elke eerste
zondag van de maand van 15.00 - 19.00 uur in
De Kompenije.
Speciale bingo:
Zondag 2 mei: Afsluiting van het seizoen met
een heerlijke warme maaltijd.
Contactpersonen: Willy Zandstra (0516-461795)
Tjalke en Klaske Jonker (0516-462025)
Seniorengroep
Waar en wanneer: Van september tot en met mei elke eerste
woensdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur
in De Kompenije.
Mei-uitje:
Woensdag 7 mei: Afsluiting van het seizoen
met een dagje in de Weerribben en een warme
maaltijd. Vertrek 12.00 uur bij de Kompenije.
Contactpersoon: Peter van der Veen (0516- 842120)
Telefooncirkel (Bel gerust)
Wanneer:
Dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur
Contactpersoon: Peter van der Veen (0516- 842120)
Bezoekgroep (Gezellig bij u thuis)
Contactpersoon: Piet Hulshof (0516-842078)
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Kennismaking met de penningmeester Anja de Jong
Op de vraag “wie is Anja de Jong” antwoordt
Anja: Ik ben een actieve en sportieve vrouw en
wandel veel met mijn hond Woezel. Lezen en
vilten zijn andere hobby’s van mij. Om mezelf
op te scherpen volg ik regelmatig een cursus bij
de senioren academie. Wat werk betreft houd ik
ervan om dingen uit te denken en op te zetten,
om er daarna voor te zorgen dat het loopt. Samenwerken in een
team vind ik daarbij heel prettig. Je kunt elkaar stimuleren.
Wat heeft jou naar Jubbega gebracht?Ik woon hier nu ruim acht
jaar en het is goed geweest om te verkassen. Een fijn huis aan De
Line en een mooie omgeving om te wandelen. Bovendien heel
centraal gelegen wat autowegen betreft. Toen ik hier pas woonde
las ik een artikel over oude indianenstammen die eens in de dertig
jaar alles opbreken en opnieuw beginnen. Dit om hun
vaardigheden in het vinden van jachtvelden en wigwams bouwen,
niet te verliezen. In die tijd voelde ik me als een “oude indiaan”.
Ik moest hier ook inburgeren en dat gaat heel snel als je
vrijwilligerswerk gaat doen.
Waarom doe je vrijwilligerswerk? Naar mijn mening heeft
iedereen de plicht om iets bij te dragen aan een goedlopende
maatschappij - of je daar nou voor betaald wordt of niet. Het
hoeven geen hemelbestormende zaken te zijn. Ieder kan bijdragen
naar talent en mogelijkheden. Eerder heb ik voor Humanitas en
voor de kerk vrijwilligerswerk gedaan. Dat is gestopt en nu zocht
ik iets anders. OWG vroeg me om penningmeester te worden en
dat werk heb ik nog niet eerder gedaan; dat is wel een uitdaging.
OWG functioneert een jaar als zelfstandige stichting en er valt nog
wel het één en ander te ontwikkelen.
We bedanken Anja voor de antwoorden en haar openheid!
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In grapke:
Op een dak zitten twee duiven.
De éne duif laat een wind.
Zegt de andere duif: “Ik roek-oe.”

Raadsel:

Vier mannen zitten tot hun nek in de grond.
Tussen man A en B staat een dikke muur. Elke man heeft een
muts op. A en C hebben een blauwe muts op. B en D een rode. De
mannen weten niet welke kleur zij zelf op hun hoofd hebben. Ze
weten alleen, dat er twee blauwe en twee rode mutsen zijn.
Deze mannen kunnen bevrijd worden. Dan moet één van hun
binnen 10 minuten de juiste kleur van zijn muts zeggen. Ze mogen
hun hoofd niet draaien ze mogen niets tegen elkaar zeggen. Als
het fout is, blijven ze voor altijd in de grond. Er hangt dus veel van
af en de persoon moet het wel heel zeker weten.
De tijd gaat in. Na 5 minuten roept één van de mannen de juiste
kleur van zijn muts
Vraag: Welke man kan dat zeggen en hoe weet hij dat zo zeker?
Het antwoord staat op blz. 10
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Sudoku

Wmo-voorzieningen
Het is mooi als u gezond bent. Maar er kan een tijd komen dat het
anders gaat. Dat het huishouden moeilijk wordt of dat het fietsen
en het lopen niet meer wil. Dan kan de gemeente u misschien
helpen via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Bij Wmo-voorzieningen kunt u denken aan hulp bij het
huishouden, een taxipas, een scootmobiel of een rolstoel. Het kan
ook een aanpassing aan uw woning zijn, zoals een traplift,
wandbeugels, een douchestoel of een verhoogd toilet.
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De bedoeling is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven
wonen. Wat precies mogelijk is hangt af van uw beperkingen en
wat u nog wel zelf kunt. Mogelijk is er ook een oplossing in uw
eigen omgeving. Zo zijn er misschien huisgenoten, mantelzorgers
(kinderen, buren, vrienden) of vrijwilligers die u kunnen helpen.
Als u een voorziening krijgt, moet u daarvoor meestal een eigen
bijdrage betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen
en vermogen en wordt vastgesteld door het CAK.
Ervaart u beperkingen zoals boven genoemd
en wilt u daarbij geholpen worden of heeft u
vragen? Dan kunt u contact opnemen met
meitinker Lammert Bouma, tel. (0513) 617
756, mail: woonservicezone3@heerenveen.nl
of met meitinker Ineke Jonker, tel. 0627006854, mail: omtinker@gmail.com
Bijzondere bijstand
Heeft u kosten die u wel moet betalen, maar heeft u niet
voldoende inkomen hiervoor? Dan kan de gemeente u misschien
helpen met bijzondere bijstand. U kunt bijvoorbeeld denken aan
extra kosten voor een dieet of aan de reiskosten voor het bezoeken
van een naast familielid in het ziekenhuis. Hiervoor kunt u terecht
bij de meitinkers of bij de afdeling WIMO van de gemeente
(Trambaan 1, Heerenveen, tel. 0513- 617777).
Gemeentelijk belastingen HEF: Die komen
er binnenkort weer aan. In sommige gevallen is
kwijtschelding mogelijk. Iedereen met een
inkomen op bijstandsniveau en weinig
vermogen komt in principe in aanmerking
voor kwijtschelding van deze heffing. Voor
hulp kunt u contact opnemen met Ineke of met
Lammert.
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Bibliotheek Jubbega mensgericht
Interview met Jan Roeper
Is werken in de bibliotheek leuk?
Ja! In een bibliotheek is voor
iedereen iets te vinden. Zo is het
ook bedoeld. Een bibliotheek is er
om kennis te delen. Ik help graag
mensen zoeken naar onderwerpen of een specifiek boek. Zo
probeer ik met de mensen mee te denken en hun te helpen in het
bereiken van hun doel. Dat is mooi om te doen.
Wat is er zo bijzonder aan de bibliotheek van Jubbega?
Naast veel boeken en tijdschriften beschikt de bibliotheek over
een aantal computers. Hier kunnen mensen e-mailen, hun
bankzaken doen, printen en documenten typen. De bibliotheek is
dus ook een soort gratis “internetcafé” voor iedereen.
Daarnaast heeft de bieb een educatieve functie. Er komen
bijvoorbeeld wekelijks schoolklassen van De Feart en Fan ‘e
Wiken. De kinderen krijgen zelfs les van bibliotheekmedewerkers
in het zoeken van informatie.
In de bibliotheek is ook het HIP (Historisch Informatie Punt)
gevestigd. De bibliotheek is dus meer dan alleen een plek waar
boeken geleend kunnen worden.
Wat doet de bieb voor ouderen en mensen met een beperking?
Jubbega heeft een aantal grootletterboeken en voor luisterboeken
kan gezorgd worden. Wie door ziekte, ouderdom of handicap
minder mobiel is geworden, kan door “de bibliotheek aan Huisdienst” toch boeken, luisterboeken en tijdschriften blijven lenen.
Deze bibliotheek aan Huis-dienst is gratis en wordt door
vrijwilligers gedaan. Wel moet men lid zijn van de bibliotheek.
Voor meer informatie over de bibliotheek aan Huis-dienst kunt u
bellen naar de bieb tijdens de openingsuren (0516-462424).
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Agenda OWG
Maart
Zondag 2 maart
Woensdag 5 maart
Donderdag 6 maart
Donderdag 13 maart
Donderdag 20 maart
Donderdag 27 maart

Bingo en een warme hap
Seniorengroep (Jacob Bijlsma)
Eettafelproject
Eettafelproject
Eettafelproject
Eettafelproject

April
Woensdag 2 april
Donderdag 3 april
Zondag 6 april
Donderdag 10 april
Donderdag 17 april
Donderdag 24 april

Seniorengroep (Wereldwinkel)
Eettafelproject
Bingo en warme hap
Eettafelproject
Eettafelproject
Eettafelproject

Mei
Donderdag 1 mei
Zondag 4 mei
Woensdag 7 mei
Donderdag 8 mei
Donderdag 15 mei
Donderdag 22 mei
Donderdag 29 mei

Eettafelproject
Bingo en warme maaltijd
Mei-uitje van de seniorengroep
Eettafelproject
Eettafelproject
Eettafelproject
Eettafelproject

Zie onze website voor meer informatie:
www.overwelzijngesproken.nl
Antwoord van het raadsel op blz. 6: Meneer C kan zeggen welke kleur hij heeft.
A en B zien niemand voor zich; C ziet alleen B; en D ziet B en C. Als D twee mutsen
zou zien met dezelfde kleur, dan wist D gelijk welke kleur hij had. Maar D zegt niets.
Dan weet C zeker dat de man achter hem twee verschillende kleuren ziet. C ziet bij B
een rode muts. Hij heeft dus zelf een blauwe muts op zijn hoofd.
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Lokatie Jubbega

Krabber 30
Jubbega
T: 0516 462517
www.fysiojubbega.nl

0516-461583
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Vrijdag

28 maart 2014
Nationale pannenkoekendag
Daarom wordt u
een gratis pannenkoek
aangeboden bij De Koppenjan.
Vanaf 11.30 uur bent u daar van harte welkom.
Vanaf 12.00 uur worden de pannenkoeken
geserveerd. De afsluiting is om 14.00 uur.
Komt allen naar De Koppenjan
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