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Voorwoord
Het voorjaar is begonnen en hoe! De lammetjes worden al weer
groot, ladewagens rijden af en aan en het straatbeeld is gevuld met
mensen. Jubbega en Hoornsterzwaag zijn weer vol van leven en de
zomer staat voor de deur.
Met het aanbreken van een nieuwe periode eindigt een andere.
OWG kan terugkijken op een succesvol seizoen. Het seizoen van de
Seniorengroep is afgesloten met een middag naar de Weerribben.
De locatie viel in zeer goede aarde en van de natuur is volop
genoten. Er kon zelfs nog
buiten op het terras worden
gezeten. De 55+ Bingo heeft
het seizoen afgesloten met
een Chinese rijsttafel. Ook dit
was een groot succes. De
bingo is op zichzelf al een
groot succes dit jaar. Het
aantal deelnemers steeg van
vijftien, naar maar liefst 35!
Ook met het eettafelproject, de bezoekgroep en telefooncirkel gaat
het goed. Het aantal vrijwilligers en deelnemers aan de
bezoekgroep stijgt. De vrijwilligers van het eettafelproject hebben
op de Kompenijedei een kijkje in de keuken gegeven. Er is door 40
mensen volop genoten van de Babi Pangang en stamppot.
Vanaf 28 mei gaat het project zomeractiviteiten weer van start. Met
dit “project” wil OWG de gaten opvullen, die er vallen doordat veel
activiteiten een zomerstop ingaan. De vrijwilligersgroep, die de
zomeractiviteiten organiseert, is sinds januari bezig om een leuk en
divers programma op te stellen. Verderop in dit OWG-Nieuws kunt
u hier meer over lezen. Het belooft in ieder geval een goede zomer
te worden.
Jouke Breitsma
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Onze vaste projecten
Het eettafelproject (Lekker ite)
Wanneer:
Elke donderdagmiddag van 12.00 - 13.00 uur.
Waar:
De Kompenije.
Contact:
Lieske van Houten (0516-462601)
Tjalke Jonker (0516-462025)
Bingo (Gezellige middag met een lekkere hap)
Wanneer:
Van september tot en met mei elke eerste
zondag van de maand van 15.00 - 19.00 uur.
Waar:
De Kompenije.
Contact:
Willy Zandstra (0516-461795)
Tjalke en Klaske Jonker (0516-462025)
Seniorengroep
Wanneer:
Waar:
Contact:

Van september tot en met mei elke eerste
woensdag van de maand van 9.30 - 11.30 uur.
De Kompenije.
Peter van der Veen (0516- 842120)

Telefooncirkel (Bel gerust)
Wanneer:
Dagelijks tussen 9.00 en 10.00 uur.
Contact:
Peter van der Veen (0516- 842120)
Bezoekgroep (Gezellig bij u thuis)
Contact:
Piet Hulshof (0516-842078)
Vervoersdienst
Contact:

Peter van der Veen (0516- 842120)
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Onze vier zomeractiviteiten
28 mei: Muziekmiddag met
Hilleke Timmer
Aanvang: 14.00 uur
Toegangsprijs € 6,50
Prijs is incl. koffie/thee en gebak
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25 juni: Ot & Sien museum
en een huifkartocht
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Vertrek: 12.45 uur bij De Kompenije
Prijs € 15,00 (incl. koffie en gebak)
Opgeven vóór 20 juni bij Willy Zandstra

23 juli: Gezellige spelmiddag
bij De Koppenjan
met koffie of thee en oranjekoek
Aanvang: 14.00 uur
Prijs € 6,50
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22 augustus: Presentatie
HIP en een broodmaaltijd
Aanvang: 14.00 uur
Prijs € 10,00
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Opgeven tot 17 augustus bij Willy Zandstra
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In grapke:
Een Nederlander zat in een Spaans restaurant
de menukaart te bekijken. Daar kon hij niets
van maken. Hij keek om
zich heen en zag een man
naast hem genieten van twee grote
gehaktballen, althans zo leek het.
Hij vroeg de ober of hij dat ook kon krijgen.
Maar dat ging niet. De ober maakte hem duidelijk dat dat geen
gewone ballen waren. Het waren de ballen van een stier. Die
kregen ze maar één keer in de week na het stierengevecht.
De Nederlander reserveerde gelijk de ballen van volgende week.
Een week later zat de Nederlander in hetzelfde restaurant. De ober
herkende hem gelijk en zei dat ze er waren. Toen de ober de
delicatesse serveerde lagen er op het bord twee hele kleine
balletjes. De Nederlander vroeg verbaasd, hoe dat nou kon? Die
van vorige week waren toch echt veel groter. “Ja, dat klopt ”,
antwoordde de ober, “maar de stier wint ook wel eens …”

Raadsel:
Een vader met zijn twee zonen moeten een brede rivier
oversteken.
Er is maar één kano. Die kan enkel het gewicht van de vader alleen
dragen òf het gewicht van de beide jongens
samen.
Hoe kunnen ze alle drie op een veilige
manier de rivier oversteken?
Het antwoord staat ergens in dit boekje.
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Donateurs
In 2013 hebben de verschillende projecten goed gedraaid en was
er, financieel gezien, een positief eindsaldo. Daardoor is er wat geld
om o.a. dit boekje te maken en een vrijwilligersmiddag te
bekostigen. Het is echter wel een wat wankele financiële positie en
daarom wil het bestuur opnieuw donateurs gaan werven.
Opnieuw; want voorheen is dat ook gedaan maar al enkele jaren is
dat wat in het slop geraakt. In dit blad ziet u een donateurskaart
afgedrukt en met z’n allen kunnen we weer mensen enthousiast
maken om donateur te worden.
Waar wordt het donateursgeld voor gebruikt? Wij zetten ons graag
in voor het welzijn van alle mensen in onze dorpen. Vanuit dat
oogpunt vinden wij het heel belangrijk, dat ook de mensen met een
klein inkomen deel kunnen nemen aan onze activiteiten. De
bijdragen van de deelnemers worden daarom zo laag mogelijk
gehouden. Met uw financiële steun u ons dit doel te bereiken.
Als u donateur wilt worden dan kunt u de ingevulde kaart, met het
geldbedrag, bij Anja de Jong in de brievenbus doen (De Line 4).
Mocht dat een bezwaar zijn, dan kunt u Anja bellen (461052) en
dan komt ze de kaart ophalen.
Daarna zullen we jaarlijks in mei het donateursgeld ophalen.
Anja de Jong
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Verhoogd risico op uitdroging
Tijdens warm zomerweer lopen ouderen een groter risico op
uitdroging. De oorzaak hiervan is dat bij jonge en gezonde mensen
er een alarm belletje afgaat zodra het lichaam te veel vocht
verliest. Bij ouderen werkt dit systeem minder goed. Dit is vooral
het geval bij ouderen ouder dan 80. Het kan dan gebeuren dat
iemand vergeet te drinken.
Een volwassen mens heeft 2 liter vocht per dag nodig. Om te weten
hoeveel twee liter is, in de supermarkt zijn
frisdrankflessen van twee liter te koop. In een
gemiddeld glas gaat 0,2 liter in een theeglas
vaak minder. Dat betekent dat men per dag
tien tot vijftien glazen moet drinken. Houd een
oogje op de klok en drink ieder uur een glas.
Er zijn verschillende zaken die invloed kunnen hebben op de
“vochthuishouding”. Er zijn medicijnen zoals plaspillen die ervoor
zorgen dat het nodig is om meer water te drinken. Mensen met
diarree, hartfalen, hartproblemen, longproblemen of met een hoge
bloeddruk moeten contact opnemen met hun huisarts als de
zomerse temperaturen oplopen. Mensen met suikerziekte moeten
extra opletten als het glucosegehalte te hoog is. Zodra er sprake is
van vochtverlies, dan moet dit aangevuld worden.
Hieronder een aantal kenmerken bij uitdrogingsverschijnselen:
Er is minder urine en minder behoefte aan wc-bezoek
Een donkere urinekleur
Minder zweten dan gebruikelijk
De huid begint uit te drogen en verliest zijn elasticiteit: trek
aan je huid en de huid blijft overeind staan
o Verward reageren doordat de hersenen te weinig vocht krijgen
o Stijgende bloeddruk
Jouke Breitsma
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Agenda OWG
Mei
28
29

Muziekmiddag met Hilleke Timmer (14:00)
Eettafelproject (12:00)

Juni
5
12
19
25
26

Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)
Ot & Sien museum en huifkartocht (12:45)
Eettafelproject (12:00)

Juli
3
10
17
23
24
31

Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)
Gezelschapspelen bij De Koppenjan (14:00)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)

Augustus
7
Eettafelproject (12:00)
14
Eettafelproject (12:00)
21
Eettafelproject (12:00)
22
HIP en een heerlijke broodmaaltijd (14:00)
28
Eettafelproject (12:00)
September
3
Seniorengroep (9:30)
4
Eettafelproject (12:00)
7
Bingo en maaltijd (15:00)
Zie ook de website

www.overwelzijngesproken.nl
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Oplossing van het raadsel op blz. 6:
1. De twee jongens stappen in de kano en steken de rivier over.
2. Eén van hen stapt uit, de tweede keert terug naar de vader met de kano.
3. De tweede die terugkeerde stapt uit en de vader stapt in en steekt de rivier over.
4. De eerste jongen, die reeds aan de overkant stond, stapt nu weer in de kano en
keert terug naar de tweede.
5. De tweede jongen stapt in en samen steken ze de rivier over.

0516-461583
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De Koppenjan
Schoterlandseweg 20
8411 ZD Jubbega
0516-462322
www.dekoppenjan.nl

Lokatie Jubbega

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