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Voorwoord
“t Is weer voorbij die mooie zomer”. Woorden uit de hit van Gerard
Cox in 1973. Ze lijken van toepassing. We hebben een mooie zomer
achter de rug, wat betreft het weer. Door de vele regen van de
laatste weken zal de zomer van 2014 toch de boeken in gaan als de
natste ooit. Laten we hopen op een zachte septembermaand.
Met het einde van de zomer in zicht lopen ook de Zomeractiviteiten
van OWG voor dit jaar af. Binnenkort beginnen de Seniorengroep
en de Bingo weer. Het Eettafelproject en de vrijwilligers van de
Bezoekgroep en de Vervoersdienst gingen gewoon de hele zomer
door.
De Zomeractiviteiten
waren wederom een
succes en begonnen in
mei met een optreden van
Hilleke Timmer. Daarop
volgden het bezoek aan
het Ot & Sien-museum en
de gezellige middag met
Oud-Hollandse Spelen bij De Koppenjan (zie de foto). In augustus
vond de vierde en laatste activiteit plaats: de film-presentatie van
het HIP en aansluitend een koud-buffet met een warme kroket.
Lydia Goudeket heeft Piet Hulshof opgevolgd als contactpersoon
van de Bezoekgroep. Daar zijn we erg blij mee. Lydia zal zich in het
volgende nummer van OWG-Nieuws aan u voorstellen.
Ik wens u veel leesplezier, een kleurrijke herfst en hoop u te mogen
begroeten bij één van onze activiteiten.
Jouke Breitsma
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Lekker ite (het eettafelproject)
Iedere donderdagmiddag kunt u met dorpsgenoten eten in het
restaurant van De Kompenije. Heerlijke maaltijden worden voor u
bereid door enthousiaste vrijwilligers van OWG. De menukaart vindt
u op de informatiebalie in De Kompenije en op de website van
OWG.
U bent van harte welkom om te komen kijken en te proeven.
Opgave is gewenst in verband met het inkopen en het bereiden van
de maaltijd. U kunt zich tot donderdagmorgen 9.00 uur opgeven bij
één van de contactpersonen.
Het eettafelproject is er elke donderdagmiddag van 12.00 - 13.00
uur. De kosten bedragen € 6,00 per persoon per maaltijd.
Contactpersonen:

Lieske van Houten (0516-462601)
Tjalke Jonker (0516-462025).
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De seniorengroep
Vanaf september komt de seniorengroep weer de eerste woendag
van de maand bij elkaar in De Kompenije. Het is ’s ochtends van
9.30 – 11.30 uur en u bent van harte welkom om te komen.
Zoals u in het schema hieronder kunt zien is het programma heel
gevarieerd. Er is voor ieder wat wils.
In de maand mei gaat de groep een dagje uit.
De kosten zijn € 5,00 per keer.
Contactpersoon is Peter van der Veen (0516- 842120).
Het programma van de seniorengroep:
3 september: Piet Hulshof: Foto’s OWG-activiteiten
1 oktober:
Zingen met trekzakspelers o.l.v. Ruurd Haakma
5 november: Bob Akkerman: “De earnst en de fleur fan it libben
yn koarte Fryske ferhalen” (Friese verhalen)
3 december: Moet nog ingevuld worden
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Bingo
In de maanden september tot en met mei wordt er elke eerste
zondag van de maand door vrijwilligers van OWG een bingomiddag
georganiseerd met schitterende prijzen. De gezellige middag wordt
afgesloten met een zondagse hap. Friet met een snackje, soep met
stokbrood of iets anders lekkers.
De kosten voor de bingomiddag zijn € 8,00 per
persoon. De middag duurt van 15.00 tot 19.00 uur
en vindt plaats in De Kompenije.
U bent van harte welkom. Opgave is niet nodig.
Contactpersonen:

Willy Zandstra (0516-461795)
Tjalke & Klaske Jonker (0516-462025).

De bingozondagen voor de komende maanden zijn:
 Zondag 7 september
 Zondag 5 oktober
 Zondag 2 november
 Zondag 7 december
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De bezoekgroep
Het kan heel fijn zijn met een dorpsgenoot herinneringen op te
halen of met iemand te spreken die andere ideeën
heeft. Mocht u het gezellig vinden als er eens
iemand een kopje koffie bij u komt drinken, dan
kan OWG wellicht helpen. Vrijwilligers van OWG
komen graag bij u langs.
Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan
de bezoekgroep.
Contactpersoon: Lydia Goudeket (0516-463500).

De telefooncirkel
De telefooncirkel is er voor mensen die het een geruststellende
gedachte vinden wanneer er elke ochtend
iemand is, die even vraagt hoe het gaat.
Iedere ochtend belt de receptioniste van
zorgcentrum Mariënbosch om 9.00 uur de
eerste persoon van de telefooncirkel. Die belt
vervolgens naar de tweede persoon en zo gaat
het de hele cirkel rond. De laatste persoon belt Mariënbosch en dan
is het kringetje weer rond.
Deelname aan de telefooncirkel is gratis. Wel zijn de door u
gemaakte telefoonkosten voor eigen rekening.
Contactpersoon: Peter van der Veen (0516-842120)
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In grapke:
Jan heeft moeite met rekenen. Juf doet er alles
aan om hem te helpen. Ze geeft een voorbeeld:

Stel nou, je hebt 15 losse Euro’s in je zak en je
verliest er 5. Jan, wat heb je dan?
Jan antwoordt: Een gat in m’n zak, juf.

Raadsel:
Wie kan er hoger springen dan een berg?
(Het antwoord vindt u verderop)

Donateurs: stand van zaken
Na de oproep in het vorige OWG-nieuws kan ik nu melden dat OWG
inmiddels 66 donateurs rijker is en dat levert het mooie bedrag op
van € 453,-. Heel hartelijk dank aan de mensen die donateur
geworden zijn en in het bijzonder aan de vrijwilliger die langs de
deuren is gegaan om donateurs te werven. Hartverwarmend, zo’n
actie! Als bestuur denken we er over na hoe we handen en voeten
kunnen geven aan de bestemming van
het donateursgeld. Met dit geld willen we
het mogelijk maken dat ook mensen die
het eigenlijk niet kunnen betalen
deelnemen aan de activiteiten van OWG.
We lopen er tegen aan dat mensen hier
niet graag voor uitkomen.
Mogelijk kunnen we het er tijdens de
vrijwilligersbijeenkomst, 22 oktober, over
hebben.
Namens het bestuur, Anja de Jong
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Vrijwilligersbijeenkomst
22 oktober
in de Koppenjan
Aanvang: 16.00 uur
Ontmoeten, vergaderen en eten
Laat even weten of je wel of niet komt!
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Agenda OWG
September
3
Seniorengroep (9:30)
4
Eettafelproject (12:00)
7
Bingo en maaltijd (15:00)
11
Eettafelproject (12:00)
18
Eettafelproject (12:00)
25
Eettafelproject (12:00)
Oktober
1
2
5
9
16
22
23
30

Seniorengroep (9:30)
Eettafelproject (12:00)
Bingo en maaltijd (15:00)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)
Vrijwilligersbijeenkomst (16:00 in de Koppenjan)
Eettafelproject (12:00)
Eettafelproject (12:00)

November
2
Bingo en maaltijd (15:00)
5
Seniorengroep (9:30)
6
Eettafelproject (12:00)
13
Eettafelproject (12:00)
20
Eettafelproject (12:00)
27
Eettafelproject (12:00)
December
3
Seniorengroep (9:30)
4
Eettafelproject (12:00)
7
Bingo en maaltijd (15:00)
11
Eettafelproject (12:00)
14
Kerstbingo en kerstdiner

www.overwelzijngesproken.nl
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Oplossing van het raadsel op blz. 6:

Dat kan bijna iedereen. Een berg kan niet springen.

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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