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Woord van de voorzitter
In uw handen heeft u het eerste programmaboekje van Over
Welzijn Gesproken nieuwe stijl. Hierin kunt u informatie vinden
over de activiteiten van OWG.
We streven ernaar om ieder seizoen een OWG-Nieuws uit te
brengen. Dat zijn dus vier boekjes per jaar.
Dit is de wintereditie. De donkere maanden van december, januari
en februari staan voor de deur. In deze uitgave kunt u lezen wat er
in deze maanden allemaal te doen is.
Ik wens u veel leesplezier en hoop u te verwelkomen bij onze
activiteiten!
Jouke Breitsma

Genieten van een dagje uit
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Gezellig samen eten (het eettafelproject)
Een praatje met dorpsgenoten doet het altijd goed. Ook is het fijn
om van gedachten te wisselen met een ander. Het eettafelproject is
er om mensen gezellig met elkaar te laten eten voor een kleine
prijs. En wat is er nu mooier dan om mensen te leren kennen onder
het genot van een heerlijke maaltijd?
Iedereen is welkom bij het eettafelproject.
Opgave is gewenst in verband met het inkopen en het bereiden
van de maaltijd. Dit kan uiterlijk tot donderdagmorgen om 9.00
uur bij Lieske van Houten (0516-462601) of bij Tjalke Jonker
(0516-462025).
Het eettafelproject is er elke donderdagmiddag van 12.00 - 13.00
uur in het restaurant van De Kompenije. Het wordt georganiseerd
door enthousiaste vrijwilligers van OWG.
De kosten bedragen € 6,00 per persoon per maaltijd.
Voor vragen en eventuele vervoersproblemen kunt u terecht bij
Lieske van Houten of bij Tjalke Jonker.

Twee enthousiaste vrijwilligers
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De seniorengroep
Elke eerste woendagochtend van de maand van 9.30 - 11.30 uur
komt te seniorengroep in De Kompenije bij elkaar.
Iedere bijeenkomst is er een spreker met een bepaald onderwerp.
De onderwerpen zijn heel verschillend. Dat kan gaan over de
natuur, de zorg, een wereldreis en noem maar op. In mei geniet de
groep van een dagje uit.
De kosten zijn € 4,50 per keer.
Contactpersoon is Peter van der Veen (0516- 842120).
En dan hier het winterprogramma van de seniorengroep:
Datum:
Spreker en onderwerp:
Jelly Krook: Verhalenvertelster uit
Woensdag 4 december
boek Hinke Fan Jap
Weerman Klaas Ybema:
100 jaar weer (met fotopresentatie)
Jacob Bijlsma:
Vogels (met fotopresentatie)
Stenit Luth:
Drenthe (lezing en fotopresentatie)

Vrijdag 17 januari !!!
Woensdag 5 februari
Woensdag 5 maart
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Even tussendoor: Een ééndagsvliegje vliegt door
het bos. Hij weet op het nippertje een spinnenweb te
ontwijken. "Wacht maar," schreeuwde de spin hem
na, "morgen krijg ik je wel!!!!!!!!"
Raadsel: Wat komt er in de maand december wel voor
wat in de andere maanden niet voorkomt?
Het antwoord staat op blz. 10

Sudoku
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Gezellige middag met bingo
Elke eerste zondag van de maand wordt 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 (€ 6,00
voor de bingo en € 2,00 voor het eten). De middag duurt van 15.00
tot 19.00 uur en vindt plaats in De Kompenije.
Opgave is niet nodig. Voor vragen en eventuele vervoerproblemen
kunt u terecht bij Willy Zandstra (0516-461795) of Tjalke &
Klaske Jonker (0516-462025).
De bingozondagen voor de komende maanden zijn:





Zondag 1 december
Zondag 5 januari
Zondag 2 februari
Zondag 2 maart

7

Gezellig bij u thuis: 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.
Mocht uw interesse gewekt zijn, schroom niet
en bel met Piet Hulshof (0516-842078).

“Weten dat er iemand aan je denkt”: de telefooncirkel
De telefooncirkel is er voor mensen die het geruststellend vinden
wanneer er elke ochtend iemand is die vraagt
hoe het met hun gaat.
De telefooncirkel bestaat uit een groep
mensen die dagelijks van 9.00 tot 10.00 uur
met elkaar gaan bellen om te informeren hoe
het gaat. Iedere ochtend wordt de cirkel opgestart door de
receptioniste van zorgcentrum Mariënbosch. Deze persoon belt
vervolgens naar de tweede persoon en die weer naar de derde
enzovoort. De laatste persoon belt weer naar Mariënbosch en zo
eindigt de telefooncirkel.
Deelname aan de telefooncirkel is gratis. Wel zijn de door u
gemaakte telefoonkosten voor eigen rekening.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter van der Veen (0516842120)
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Zomeractiviteiten
De zomer ligt weer achter ons. Voor OWG was het dit keer een
bijzondere zomer. Een nieuw project ging van start: het project
Zomeractivititeiten.
In de maanden mei, juni, juli en augustus waren er vier activiteiten
georganiseerd: een bustoer door Jubbega en Hoornsterzwaag, een
muzikale middag met Andela, een historische middag met het
Historisch InformatiePunt (HIP) en een koud buffet met een
warme kroket.
De foto’s van deze activiteiten zijn te zien op de website:
www.overwelzijngesproken.nl. Dit nieuwe project bleek een groot
succes te zijn en voorziet duidelijk in een behoefte. We werden
echt verrast door de opkomst bij al die activiteiten. Dus dat is wel
iets om mee door te gaan.
In januari beginnen we met de voorbereidingen voor de zomer van
2014. Als de data en de activiteiten bekend zijn, dan zullen we dat
ruim van tevoren aankondigen via ús blêdsje OWG-Nieuws, de
kranten, posters en de website.
Speciale kerstbijeenkomst:
Zondag 15 december
Kerstbingo met aansluitend het kerstdiner
Tijden: 14.00 - 20.00 uur
Prijzen: Bingo: € 6,00 p.p.
Diner: € 7,00 p.p.
Speciale prijs: Bingo en diner samen voor € 12,00 p.p.!
Reserveren via: Willy Zandstra (0516-461795)
Voor meer informatie en voor foto’s van de activiteiten
zie de website van OWG:

www.overwelzijngesproken.nl
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Agenda OWG:
December
Datum:
Zondag 1 december
Woensdag 4 december
Donderdag 5 december
Donderdag 12 december
Zondag 15 december
Donderdag 19 december

Activiteit:
Bingo en een warme maaltijd
Seniorengroep
Eettafelproject
Eettafelproject
Kerstbingo en kerstdiner
Eettafelproject

Januari
Datum:
Donderdag 2 januari
Zondag 5 januari
Donderdag 9 januari
Donderdag 16 januari
Vrijdag 17 januari
Donderdag 23 januari
Donderdag 30 januari

Activiteit:
Eettafelproject
Bingo en een warme maaltijd
Eettafelproject
Eettafelproject
Seniorengroep
Eettafelproject
Eettafelproject

Februari
Datum:
Zondag 2 februari
Woensdag 5 februari
Donderdag 6 februari
Donderdag 13 februari
Donderdag 20 februari
Donderdag 27 februari

Activiteit:
Bingo en een warme maaltijd
Seniorengroep
Eettafelproject
Eettafelproject
Eettafelproject
Eettafelproject

Antwoord van het raadsel op blz. 6:

Sinterklaasfeest, kerst, oudjaarsdag
… en niet te vergeten … de letter D !!!
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Lokatie Jubbega

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

0516-461583
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