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Inleiding
Stichting Welzijn Ouderen het Bildt is vanaf 1971 werkzaam geweest in de gemeente het Bildt.
Vanaf 2018 is dat, door de gemeentelijke herindeling, in de gemeente Waadhoeke regio het Bildt.
De SWO is, in de gemeente Waadhoeke, de enige zelfstandige stichting voor ouderenwerk naast
de brede welzijnorganisatie de Skûle Welzijn in Franeker.
Als gevolg van de herindeling zijn er verschillende gesprekken gevoerd over de toekomst van
Stichting Welzijn Ouderen het Bildt en de harmonisatie van het ouderenwerk in de gemeente
Waadhoeke. Gesprekken met beleidsmedewerkers van de gemeente en met collega’s van de
Skûle Welzijn in Franeker. Bij de start van het nieuwe jaar is het voltallige bestuur op
werkbezoek geweest bij de Skûle Welzijn. Er is met Gerrit Terpstra gesproken over de
organisatiestructuur, de rol van de Raad van Toezicht en ook over het aangekondigde vertrek van
Gerrit als directeur en wat dat betekent voor de prille relatie tussen de beide
welzijnsorganisaties. De organisaties hebben wederzijds het voornemen uitgesproken om te
zoeken naar samenwerking en om langzamerhand toe te groeien naar eenwording. De wisseling
van directie brengt daar geen verandering in. Bij het afscheid van Gerrit hebben we
kennisgemaakt met Joke Bandstra, de nieuwe directeur van de Skûle Welzijn en met Bettina de
Jong, lid van de Raad van Toezicht. In de loop van het jaar zijn er nog enkele gesprekken
gevoerd. Ook het overleg met de collega sociaal-cultureel werkers/ouderenwerkers van de Skûle
Welzijn is voortgezet. Het bleek echter dat de aandacht van de collega’s van de Skûle Welzijn
zich in hoofdzaak richt op de eigen organisatie en alle vernieuwingen die daar plaatsvinden. Het
verdere overleg over het welzijnswerk voor ouderen in heel Waadhoeke is daarom uitgesteld.
Met Zorgcentrum het Bildt is eveneens een gesprek gevoerd over de toekomst van de SWO. Dit
in samenhang met het naderende afscheid van Atje Tadema als directeur van het zorgcentrum.
Beide partijen hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking die in de afgelopen jaren is
opgebouwd te behouden.
De gemeente Waadhoeke heeft ingesteld om jaarlijks een gesprek te voeren met elke organisatie
die meer dan € 50.000 aan subsidie ontvangt. Het gesprek is gevoerd met Chris van Kollenburg,
Bertus Bosma en met Antje Moerman die Chris op zal volgen als beleidsmedewerker.
De vernieuwde wet op de privacy heeft ook dit jaar weer aandacht gevraagd. Het bestuur heeft
besloten om de diensten van een “privacy-officer” in te roepen. Er is gekozen voor PROCEED uit
Franeker. Een plan van aanpak is gaandeweg het jaar vorm gegeven.
Er is veel wat onze aandacht vraagt. Dat neemt niet weg dat ook het “gewone” werk door moet
gaan en dat is in 2019 gelukkig ook weer goed gelukt. Het bestuur en de medewerkers van de
SWO vinden het belangrijk om de kwaliteit van het welzijnswerk voor senioren op peil te houden.
In dit jaarverslag leest u alles over de werkzaamheden en activiteiten in 2019. We hopen dat u
het met aandacht en met plezier zult lezen. Mocht u na het lezen van dit verslag met ons in
gesprek willen dan bent u van harte welkom.

L. Castelein
voorzitter SWO het Bildt
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1. Bestuur
De samenstelling van het bestuur van de
Stichting Welzijn Ouderen het Bildt bleef
in 2019 gelijk. Het bestuur heeft er voor
gekozen om een uitzondering te maken
op de gebruikelijke regel voor de termijn
van aftreden. Dit omdat het bestuur het
belangrijk vindt om de huidige
samenstelling te handhaven in verband
met alle ontwikkelingen door de
gemeentelijke herindeling. Continuïteit
is in dit stadium zeer gewenst. De
bestuursvergadering werd één keer in de
zes weken gehouden, met uitzondering
van de zomerperiode. Het bestuur kwam
zeven keer bij elkaar. De vergaderingen
werden gehouden in een ruimte van Zorgcentrum het Bildt. Daarnaast waren er in 2019
verschillende andere vormen van overleg waarbij het hele bestuur of een afvaardiging daarvan
betrokken is geweest.
Het bestuur van de SWO werd gevormd door de volgende personen:
Lammert Castelein
voorzitter
Germ Koopmans
vicevoorzitter
Piet Haagsma
secretaris
Boukje van der Meer-Dijkstra
penningmeester
Anneke Lep-Klugkist
algemeen lid
Wim Koopmans
algemeen lid
Dirk Kuik
algemeen lid
Missie en visie
Door de gesprekken die gevoerd zijn over de toekomst van SWO het Bildt ontstond bij het
bestuur de behoefte om de missie en visie te formuleren.
Missie en Visie
Stichting Welzijn Ouderen het Bildt daagt (potentieel)kwetsbare mensen uit om actief te
blijven en om zelf de regie over het eigen leven te houden. SWO het Bildt organiseert daarom
een pakket aan activiteiten op het gebied van ontspanning, voorlichting, educatie en
diensten, dat mensen helpt om een balans te vinden in het leven. Dit in alle dorpen van de
regio het Bildt.
Zo biedt SWO het Bildt een sociale omgeving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zelf,
of samen met anderen, activiteiten kunnen organiseren. Dit met de inzet van een grote groep
vrijwilligers.
Iemand ervaart welzijn, als er sprake is van een balans op het gebied van lichaam, geest,
sociale relaties en materiële zekerheid, presteren, waarden en inspiraties. SWO het Bildt
organiseert en faciliteert op al deze domeinen activiteiten en services.
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2. Medewerkers
In 2019 waren in totaal zeven medewerkers in dienst van de SWO.
Ekie Altena-Bouma
directeur en ouderenadviseur/medewerker gebiedsteam
Hilda Dijkstra
sociaal-cultureel werker/ouderenwerker
Annie Stienstra-Woudwijk
schoonmaakster
De volgende personen waren actief als activiteitenbegeleiders:
Andrea van der Reijden
werelddansen Vrouwenparochie
Marjolijn Venema
Engelse les voor beginners en gevorderden (3 groepen)
Corrie Haarsma-de Haan
gymnastiekgroepen MBvO (6 groepen)
Jeanine Kramer
seniorenkoor en samen zingen zorgcentrum
De volgende personen werkten voor de SWO als zelfstandig ondernemer of als vrijwillig docent.
Anneke van der Schaaf
werelddansen Minnertsga
Trijntje Graafstra
onderhoud website
Tom van der Ploeg
computerlessen
Pieta Gaastra
Tai Chi- Qigong lessen





Aan het eind van 2019 namen we afscheid van Jeanine Kramer. Zij gaf, vanaf 1992,
leiding aan het SWO koortje.
Trijntje Graafstra is halverwege het jaar gestopt met haar werkzaamheden voor de SWO.
Tom van der Ploeg heeft het onderhoud van de website van haar overgenomen.
Er waren drie jubilea dit jaar. Corrie Haarsma, Jeanine Kramer en Andrea van der Reijden
werden in de bloemetjes gezet als dank voor hun jarenlange trouwe dienst.

3. Vrijwilligers
Stichting Welzijn Ouderen het Bildt prijst zich gelukkig met de enthousiaste inzet van veel
vrijwilligers. Daardoor is het mogelijk om een grote verscheidenheid aan activiteiten en diensten
aan te bieden. In 2019 waren ruim 100 vrijwilligers actief voor de SWO. Zij zijn actief als
bestuurslid of als contactpersoon van één van de vele activiteitengroepen zoals: gymnastiek,
spelclub, cultuurclub, biljarten en kaarten, filmclub, zondagmiddagontmoetingen, of het breicafé.
Ook is er een groep vrijwilligers die met senioren in gesprek gaat voor het huisbezoekproject dat
jaarlijks door de SWO wordt uitgevoerd. Bij alle activiteiten is wel even tijd voor een kopje thee
of koffie. De gastvrouw die op de gastvrouwenlijst staat ingeroosterd neemt de zorg hiervoor op
zich. De bridgeclub, de leesclub en de schrijfclub staan onder deskundige en enthousiaste
leiding. Ook zij doen dit werk als vrijwilliger. Elk dorp heeft een Plaatselijk Comité dat de
middagbijeenkomsten en etentjes in eigen dorp organiseert. Een comité bestaat uit 3 tot 5
vrijwilligers die, in overleg met de sociaal-cultureel werker van de SWO, hun programma
samenstellen en aanbieden. De computervrijwilligers zijn elke woensdagmiddag paraat om de
senioren te helpen bij het gebruik van computer, tablet of smartphone. Deze inloopmiddag wordt
in samenwerking met de bieb georganiseerd en biedt senioren een mooie gelegenheid om vragen
opgehelderd te krijgen op digitaal gebied. De vrijwilligers assisteren de docent ook bij bepaalde
computercursussen en workshops. Enkele koks koken eens per maand de sterren van de hemel
voor de eetgroep van de SWO met de naam: de “Bildtse Bikkers”. Klusjes bij de senioren aan
huis worden ook door vrijwilligers uitgevoerd. Incidenteel worden vrijwilligers gekoppeld aan
iemand die wel wat ondersteuning kan gebruiken.
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Vrijwilligersmiddag
Op woensdag 9 januari 2019 kwam een groot deel van de 100 vrijwilligers bij elkaar in het MFC
“Ons Huis”. Het werd een gezellige bijeenkomst met een optreden van “De jongens van Jan de
Wit”. Deze muzikale middag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. Het bestuur wilde met
het aanbieden van deze middag de waardering voor al het werk van de vrijwilligers laten blijken.
Het lukt heel goed om steeds weer nieuwe vrijwilligers te vinden die zich in willen zetten voor het
werk van de SWO. Ze zijn actief en betrokken en beschouwen het vrijwilligerswerk als een
plezierige en een zinvolle bezigheid. Gelukkig maar want het vrijwilligerswerk is een onmisbare
aanvulling op de taken van de beroepskrachten. Vrijwel alle vrijwilligers zijn ouder dan 55 jaar en
behoren dus ook zelf tot de doelgroep van de SWO.

4. Huisvesting
SWO kantoor
De Stichting Welzijn Ouderen huurt een fijne kantoorruimte in Zorgcentrum het Bildt. Het
kantoor is goed zichtbaar en toegankelijk voor bewoners en medewerkers van het zorgcentrum
maar ook voor de mensen van buiten het zorgcentrum. Bovendien kan de SWO gebruik maken
van de vergaderruimten van het zorgcentrum. De ligging ten opzichte van het MFC “Ons Huis”,
waar een groot aantal activiteiten plaatsvinden die georganiseerd worden door de SWO, is ideaal.
Dit jaar kreeg het kantoor een nieuw tapijt net als de overige kantoren in het zorgcentrum.
MFC “Ons Huis”
Huurovereenkomst ● De huurovereenkomst loopt tot 2022 en kan daarna in overleg weer
worden verlengd met een periode van 5 jaar. Nieuwe stoelen ● In het voorjaar van 2019 zijn de
nieuwe stoelen dan eindelijk geleverd en daarmee is de opfrisbeurt van de ruimten in het MFC
“Ons huis” afgerond. Huurdersoverleg ● Twee keer per jaar is er een overleg van alle huurders
van het MFC “Ons Huis”. Hier worden allerlei onderwerpen met betrekking tot het gebouw en de
huurders besproken. Beurtelings is een van de huurders voorzitter of notulist. Ook twee
bestuursleden van de Stichting tot Beheer van Ons Huis zijn bij het overleg aanwezig. Uitbater ●
Vanaf juni 2018 is er geen uitbater meer in het MFC “Ons Huis”. Dat heeft nogal wat
consequenties en de SWO maakt zich dan ook zorgen over het functioneren van het centrum. De
interim-uitbater die in het najaar van 2018 is aangesteld is gebleven. Dit vooral omdat een
definitieve oplossing niet goed haalbaar lijkt. We zijn niet meer gegarandeerd van catering vanuit
“Ons Huis”. Dat heeft de SWO doen besluiten om zelf een koffiecontainer aan te schaffen zodat
we ook een grotere groep kunnen bedienen van koffie en thee. Ontruimingsoefening ● De
ontruimingsoefening moet jaarlijks worden gehouden. Beurtelings komt het organiseren van deze
oefening voor rekening van één van de huurders. Verwarming ● Er is dringend aandacht
gevraagd voor de ontoereikende verwarming van de grote zaal. Het blijkt een vrij complex
probleem maar er zijn enkele maatregelen getroffen waardoor de temperatuur nu toch
aangenamer is in de grote zaal.
MFC ’t Beerdhuus
De Open Hof in St. Jacobiparochie is in 2018 verbouwd tot een Multi Functioneel Centrum. Het
MFC is in oktober 2018 in gebruik genomen en kreeg de naam ‘t Beerdhuus”. Aanvankelijk
waren, met name de biljarters, totaal niet tevreden over hun nieuwe onderkomen en de daarbij
behorende condities voor gebruik. Na enkele gesprekken met bestuur en gebruikers zijn er een
aantal aanpassingen aan de inrichting gedaan en is geluidsdemping toegepast. Ook zijn de
gestelde huisregels besproken en aangepast. Het gaat nu gelukkig al beter.
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Bibliotheek
Gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd in de bieb of in het MFC “Ons Huis”.
Vrouwenparochie
De activiteiten van de SWO die nu worden georganiseerd in de “Kijfhueck” zullen overgaan naar
het MFC Froubuurt. Naar verwachting zou de verhuizing naar het nieuwe gebouw rond de zomer
van 2019 zijn. Maar het zou nog enkele maanden op zich laten wachten want het MFC was eerder
nog niet klaar.
Oudebildtzijl
In Oudebildtzijl is het initiatief genomen om binnen de basisschool een lokaal te verbouwen tot
een zaaltje met een keuken. Ook inwoners uit het dorp kunnen gebruik maken van deze ruimte
voor activiteiten. De hulp van SWO het Bildt is ingeroepen om een eetgroep op te zetten. Dat is
gelukt en de groep kreeg de passende naam, de “Sylster Lekkerbekkys”.
Minnertsga
In Minnertsga maakt de SWO alleen nog gebruik van “Twaskar” voor de activiteiten in het dorp.
De biljart-/kaartclub is namelijk in maart gestopt. Daarnaast maakte alleen de breiclub nog
gebruik van de “Ald Skoalle” en dus is besloten om ook deze activiteit naar “Twaskar” te halen.
De SWO maakte voor de activiteiten gebruik van de volgende accommodaties:
St. Annaparochie
MFC “Ons Huis” en Zorgcentrum het Bildt
St. Jacobiparochie
MFC “t Beerdhuus”
Minnertsga
De “Ald Skoalle” en “Twaskar”
Vrouwenparochie
De “Kijfhûeck”
Oudebildtzijl
Lokaliteit Vrij Evangelische Gemeente / Basisschool
Nij Altoenae
De “Utwyk” en het lokaal achter de Gereformeerde Kerk

5. Financiën
Investeringen ● De nieuwe stoelen zijn half februari gearriveerd. De oude stoelen zijn voor een
zacht prijsje doorverkocht. Er is een koffiecontainer aangeschaft om voor een grotere groep koffie
te kunnen zetten. Dit in verband met het ontbreken van een cateraar in het MFC “Ons Huis”. Om
de kwaliteit van de weergave van films en presentaties te verhogen is een moderne beamer
aangeschaft. In de biljartzaal zijn digitale scoreborden aangebracht. Zo zijn de biljarters ook wat
dat betreft helemaal bij de tijd. Detachering en subsidie ● De ouderenadviseur maakt deel uit
van gebiedsteam Waadhoeke, regio het Bildt. Zij werkt op basis van detachering vanuit SWO het
Bildt. De subsidie van de gemeente voor de SWO is net als in de voorgaande jaren verminderd in
verband met deze detachering. Subsidie 2019 ● In december 2018 kwam er een bericht van de
gemeente over de terugbetaling van een bedrag aan subsidie over de jaren 2016 en 2017. Het
bestuur is hierover in gesprek gegaan met de gemeente Waadhoeke en de berekening bleek niet
correct. De SWO kreeg zelfs een geldbedrag terug. In augustus 2019 is subsidie aangevraagd bij
de gemeente Waadhoeke voor het jaar 2020. De gemeente Waadhoeke heeft besloten om
jaarlijks in gesprek te gaan met organisaties die meer dan € 50.000 aan subsidie krijgen. Van dit
gesprek wordt een verslag gemaakt door de betrokken gemeenteambtenaar.
Donateurs ● Jaarlijks wordt de donateursactie gehouden. Dat leverde net als in het voorgaande
jaar een bedrag op van zo’n € 3.500. De donateurs geven een bijdrage van minimaal € 10.
Bijdrage deelnemers ● Van de deelnemers aan de activiteiten en bijeenkomsten wordt een
redelijke eigen bijdrage gevraagd. We zijn ons er van bewust dat deze niet te hoog moet zijn. We
willen immers dat iedereen mee kan (blijven) doen. Ook de mensen die het financieel niet zo
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breed hebben. Toekomst ● Voor de komende jaren is de verwachting dat we interen op onze
reserve. De personele lasten* zullen ook de komende jaren stijgen. Dit door een periodieke
verhoging van salarissen en aanpassingen vanuit de CAO Zorg en Welzijn. De inzet van een
Arbodienst en de privacywetgeving zijn kostenverhogend en ook de huisvestingskosten en alle
overige gebruikelijke kosten zullen stijgen. Gelukkig kunnen we de investeringen die nodig zijn
realiseren en hoeven we ons op dit moment nog geen zorgen te maken over de financiële positie
van de stichting. We kunnen het werk van de SWO voortzetten zoals we dat graag willen. We
doen er alles aan om het aanbod op niveau te houden en bewaken de kwaliteit. Dat geldt voor de
uitvoering van de activiteiten maar ook voor de materialen en middelen die nodig zijn om de
activiteiten goed uit te kunnen voeren. Dankzij de grote inzet van personeel en vrijwilligers lukt
het de SWO om veel te organiseren voor de senioren op het Bildt.
*Voor het college van B & W in de gemeente Waadhoeke is de jaarrekening 2019 meegeleverd.

6. Samenwerking en overleg
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren onderhoudt de Stichting Welzijn
Ouderen het Bildt veel contacten en is zij gericht op samenwerking.

In de directe omgeving
Zorgcentrum het Bildt ● De samenwerking met Zorgcentrum het Bildt wordt door de SWO als
zeer waardevol ervaren. Door het gezamenlijke aanbod van activiteiten komen bewoners van
het zorgcentrum en de aanleunwoningen in contact met de zelfstandig wonende senioren in de
regio. Dat brengt levendigheid in het zorgcentrum en leuke ontmoetingen. De zelfstandig
wonende senioren maken op een ongedwongen wijze kennis met het zorgcentrum. De SWO kan
dankzij de mogelijkheden van het zorgcentrum activiteiten aanbieden die anders absoluut niet
mogelijk zouden zijn. Denk hierbij vooral aan het grote succes van de gezamenlijke maaltijden
waarbij het restaurant keer op keer vol zit en mensen genieten van een heerlijke maaltijd. De
SWO is goed in organiseren en zo worden de mogelijkheden en kwaliteiten van beide organisaties
benut en versterkt ten bate van de senioren op het Bildt. De dorpsetentjes waar we enkele
jaren geleden mee zijn gestart waren ook dit jaar weer een succes. De SWO organiseert samen
met de Plaatselijke Comités een etentje in eigen dorp. Het zorgcentrum levert de maaltijden. In
Nij Altoenae, Minnertsga, Oudebildtzijl, St. Jacobiparochie en in Vrouwenparochie was
gelegenheid om mee te doen met het “etentsy in eigen dorp”. Samen zingen Het SWO koortje
oefent en zingt onder leiding van Jeanine Kramer hun eigen repertoire. Na de pauze voegen de
bewoners van Zorgcentrum het Bildt en deelnemers aan de groepsopvang zich bij het koortje
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en wordt er gezamenlijk gezongen. Er is ondertussen een vaste kern van deelnemers en er zijn
ook nog heel wat bewoners die vanuit hun eigen appartement genieten van de samenzang. De
prachtig aangelegde beweegtuin bij het zorgcentrum is bedoeld als ontmoetingsplek en om fijn
in beweging te zijn in de buitenlucht. De SWO is actief geweest in het promoten van de
beweegtuin. De samenwerking met de buurtsportcoaches is daarbij bijzonder waardevol
gebleken. Samen met hen is een plan bedacht om het gebruik van de beweegtuin te stimuleren.
Ook de fysiotherapeuten gebruiken de tuin om lekker buiten te oefenen met hun klanten uit het
zorgcentrum. De hobbymarkt is een terugkerende activiteit die één keer in de twee jaar
gehouden wordt en waar nog steeds voldoende belangstelling voor is. Zowel van de standhouders
als van de bezoekers. Een gezellig gebeuren waar muziek en het lekkere eten uit de keuken van
het zorgcentrum zeker aan bijdragen.

Bibliotheek St. Annaparochie ● De bieb krijgt meer en meer een maatschappelijke opdracht
mee. Op het Bildt willen we uitdrukkelijk niet concurrerend zijn in het aanbod aan activiteiten.
Liever zoeken we de samenwerking. Vandaar dat we in onderling overleg hebben besloten om
een aantal activiteiten gezamenlijk aan te bieden. Voor 2019 betekende dat:

de boekenbios (samen met de SWO leesclub)

inloopmiddag digitale vaardigheden

workshop kennismaken met de computer

cursus stamboomonderzoek
Werkgroep Senioren het Bildt ● De werkgroep bestaat uit het bestuur van de ouderenbond
PCOB en een aantal senioren die eerder deel uitmaakte van de ANBO of van het PCOB bestuur.
We noemen deze senioren de Onafhankelijke Bildtse Senioren “OBS”. Gedurende al een lange tijd
is er een waardevolle samenwerking en die willen we niet verloren laten gaan. We blijven als
werkgroep gezamenlijke activiteiten organiseren. Leden van de werkgroep senioren het Bildt
komen drie keer in het jaar voor een vergadering bij elkaar op uitnodiging van de SWO. De
ontwikkelingen worden besproken en we onderzoeken de mogelijkheden om gezamenlijk
activiteiten aan te bieden.
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Gemeente Waadhoeke ● Bij verkeersactiviteiten zoals: de verkeerscursus “Oppoetsen en
Bijtanken”, een rijvaardigheidsdag of een scootmobieltraining wordt samengewerkt met de
gemeente Waadhoeke maar ook met andere partijen zoals Veilig Verkeer Nederland en de
Stichting Bevordering Verkeerseducatie. De gemeente stelt ook adressen beschikbaar voor het
huisbezoekproject en voor het bezorgen van de informatiegids bij alle 55 plussers op het Bildt.

Thuiszorg ● Er is regelmatig contact met de wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties
die werkzaam zijn op het Bildt. We spreken elkaar in het overleg van de begeleidingscommissie
en in het overleg van het gebiedsteam. Tussendoor is er, als dat nodig is, contact over een casus
waar zowel de thuiszorg als het gebiedsteam bij betrokken is.
Activiteitenoverleg ● Elk voorjaar neemt de SWO het initiatief voor een gezamenlijk
activiteitenoverleg. Voor dit overleg komen afgevaardigden van de organisaties die activiteiten
organiseren voor de senioren op het Bildt bij elkaar. Alle geplande data voor het nieuwe seizoen
worden naast elkaar gelegd en de knelpunten worden opgespoord. Dit met de bedoeling om te
voorkomen dat er te veel activiteiten tegelijk worden georganiseerd. Ook is het overleg een
mooie gelegenheid om elkaar te informeren en waar mogelijk gebruik te maken van de kennis en
ideeën van de ander.
Platform Maatschappelijke organisaties ● De SWO doet mee aan het overleg van de
maatschappelijke organisaties in de gemeente Waadhoeke, regio het Bildt.
Er bestaan veel verbanden tussen de SWO en andere organisaties en instellingen. De genoemde
contacten zijn niet volledig maar geven hiervan wel een beeld.
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In de regio
Vrijwilligerscentrale ● De SWO wordt regelmatig benaderd om hulp van de klusjesdienst door
mensen uit een andere regio. Omdat de SWO niet aan deze hulpvragen kan voldoen worden deze
mensen doorverwezen naar de vrijwilligerscentrale. De centrale wordt aangestuurd door de Skûle
Welzijn in Franeker en is ook werkzaam in de regio het Bildt.
Werkgroep Mantelzorg het Bildt ● De werkgroep organiseerde in 2019 een bijeenkomst op de
Dag van de Mantelzorg in november. De bijeenkomst is onderdeel van het programma voor de
week van de mantelzorg. Net als in het voorgaande jaar waren de mantelzorgers welkom in het
MFC “Nij Franjum” in Marsum. Naast een “Dolle Dwazen Bingo” door AMSTOR werd de gasten een
warme maaltijd aangeboden. Het werd een gezellige bijeenkomst waar de deelnemers op een
ongedwongen manier met elkaar in contact konden komen en de mogelijkheid hadden om
ervaringen uit wisselen. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Sieta Kuipers
Coördinator (de Skûle Welzijn)
Marieke Bakker
Stichting Zorgcombinatie Interzorg
Gé Minnema
Zorgcentrum het Bildt
Annet Neudörfer
Thuiszorg het Friese Land
Hanneke Veltman
Zorgcentrum het Bildt
Ekie Altena-Bouma
Stichting Welzijn Ouderen het Bildt/GT het Bildt
Regionaal beleid Mantelzorg ● De ouderenadviseur heeft mantelzorg als aandachtsgebied
binnen het gebiedsteam en zo is zij betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid voor
ondersteuning van mantelzorgers.
Werkgroep Alzheimer Café Noordwest Friesland ● De ouderenadviseur maakt deel uit van
de werkgroep Alzheimer Café Noordwest Friesland. Deze werkgroep komt een aantal keren per
jaar bij elkaar om de Alzheimer café-avonden voor te bereiden. Deze avonden worden één keer
per maand georganiseerd in Franeker voor de inwoners van Noordwest Friesland. Omdat ook in
onze regio het aantal mensen met geheugenproblematiek toeneemt wordt er twee keer per jaar
een café-avond op locatie georganiseerd in St. Annaparochie. Zo hebben inwoners van het Bildt
de mogelijkheid om een dergelijke avond mee te maken zonder dat ze daar voor hoeven te
reizen. Voor deze avonden stelt Zorgcentrum het Bildt ruimte ter beschikking en verzorgt ook de
catering.
“Bûtengewoan berikber” https://www.butengewoanberikber.nl
Partoer heeft in opdracht van de provincie gesprekken gevoerd over het openbaar vervoer in de
regio. De SWO is gevraagd om daarin samen te werken. Samen met de werkgroep Senioren het
Bildt is het gelukt om een groep senioren bij elkaar te brengen om over dit onderwerp te praten.
Dit heeft een waardevolle bijdrage aan het onderzoek opgeleverd. Partoer heeft een rapport
gepresenteerd aan de provincie waarin de gespreksresultaten zijn verwerkt.
Netwerkbijeenkomst
Zorgcentrum het Bildt en Wonen Noordwest Friesland organiseerden een netwerkbijeenkomst.
Het onderwerp van de bijeenkomst was deze keer “eenzaamheid” en de ouderenadviseur van de
SWO werd gevraagd om daar iets over te vertellen in samenhang met het werk van de
organisatie. Verder kwam een medewerker van Partoer aan het woord over dit onderwerp en
maakten we kennis met de initiatiefnemers van “aap-blog-mies”.

10

Stichting Welzijn Ouderen het Bildt - Jaarverslag 2019
7. Activiteiten en diensten
Activiteiten ● De Stichting Welzijn Ouderen biedt senioren de gelegenheid om actief te zijn en
elkaar te ontmoeten. Voor veel mensen is er wel iets in het aanbod wat hen interesseert. Voor de
één is dat een recreatieve, ontspannende activiteit, voor de ander is dat mogelijk een meer
educatieve bezigheid. De senioren dragen zelf hun steentje bij aan de uitvoering van de
activiteiten. Dat de eigen vaardigheden, kennis en kunde ingezet kunnen worden geeft een goed
gevoel! Doordat er zoveel en zulke goede contacten tussen de medewerkers en de senioren zijn,
ontstaan er altijd wel weer mooie nieuwe initiatieven wat de SWO tot een levendige organisatie
maakt.
Diensten ● Onder diensten verstaat de Stichting Welzijn Ouderen het ouderenadvieswerk met
daaraan gekoppeld, de begeleidingscommissie, het huisbezoekproject*, de klussendienst en alle
andere vormen van overleg en ondersteuning. Het doel is dat de senioren zo lang mogelijk hun
zelfstandigheid behouden en de regie over hun eigen leven blijven voeren.
*Zie voor meer informatie over het huisbezoekproject op blz. 13 en het uitgebreide verslag van het huisbezoekproject in
2019 (te verkrijgen bij de SWO).

7.1 Ondersteuning en coördinatie
Gebiedsteam het Bildt ● Vanaf januari 2015 heeft, de Stichting Welzijn Ouderen het Bildt, de
uren die besteed worden aan het ouderenadvieswerk ten dienste gesteld van het gebiedsteam.
Vanaf 2016 is dit op basis van detachering voor 16 uren per week. In 2017 is na een
sollicitatieprocedure voor gebiedsteam Waadhoeke besloten om voorlopig op de zelfde manier
door te gaan. Dat wil zeggen dat de ouderenadviseur op basis van detachering vanuit de SWO
werkzaam is in het gebiedsteam. Het aantal uren is gelijk gebleven. Binnen deze uren vallen de
persoonlijke contacten met de senioren die met een hulpvraag bij de ouderenadviseur of bij het
gebiedsteam komen maar ook de meer collectieve taken zoals het huisbezoekproject,
begeleidingscommissie, informatieve middagen, mantelzorg, Alzheimer Café en allerlei vormen
van overleg. De SWO vormt, als uitvoerende van het ouderenwerk in de regio, een schakel
tussen met name de begeleidingscommissie en het gebiedsteam.
De ouderenadviseur ● Ook in 2019 kwamen er nog steeds wel
vragen om hulp rechtstreeks bij de SWO binnen. De SWO
medewerkers verwijzen echter steeds meer naar de Toegang
van het gebiedsteam. Via het algemene telefoonnummer van
het team wordt de hulpvraag ingediend en ingevoerd in het
registratiesysteem. De hulpvragen worden binnen het team
besproken en verdeeld. De ouderenadviseur richt zich daarbij
voornamelijk op de hulpvragen van de senioren. Het gaat dan
om informatie, advies en ondersteuning op het gebied van
wonen, zorg en welzijn maar ook het verzorgen van
maatwerkvoorzieningen uit de WMO en persoonlijke begeleiding
behoort tot haar taak. Het kantoor van de SWO is toegankelijk
voor de senioren maar vaak brengt de ouderenadviseur net als
de andere medewerkers van het gebiedsteam een huisbezoek
om de hulpvraag in alle rust door te spreken. Vaak zijn er
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meerdere contacten en acties nodig om de juiste hulp te bieden.
Ook heeft de ouderenadviseur een groot aantal contactmomenten die in de ”wandelgangen”
plaatsvinden. Juist deze ontmoetingen zijn zeer waardevol en kunnen preventief werken. Onze
samenleving wordt door een deel van de senioren als uiterst ingewikkeld beleefd. Zij zijn dan ook
blij met de steun die ze krijgen op hun vraag om hulp. De ouderenadviseur maakt gebruik van de
uitgebreide netwerkcontacten bij het vinden van een passende oplossing voor de diverse
hulpvragen. De hulpvragen hebben onder andere betrekking op:
financiën en financiële regelingen
huisvesting (algemeen)
opname in Zorgcentrum het Bildt
huishoudelijke hulp
mantelzorgondersteuning
woningaanpassing/hulpmiddelen
sociaal contact
vervoer
De begeleidingscommissie ● De begeleidingscommissie bestaat al sinds 1978 en heeft tot taak
om senioren te adviseren en te begeleiden als er problemen zijn met de gezondheid, waardoor
het niet goed lukt om nog zelfstandig te functioneren. In het overleg van de
begeleidingscommissie worden zorgen en problemen over deze zelfstandig wonende senioren
gedeeld en samen wordt gekeken naar de best mogelijke oplossing of begeleiding. Daarbij valt te
denken aan: dagopvang, opname in het zorgcentrum, verpleeghuiszorg, thuiszorg, alarmering,
woonvoorzieningen, begeleiding bij dementie door TINZ, maaltijdvoorziening en/of gemeentelijke
voorzieningen. Binnen het overleg wordt ook gezamenlijk bepaald welke personen, die met een
geldige indicatie op de wachtlijst staan, op de voordracht komen voor opname in het
zorgcentrum. Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen in de zorg en deze zijn dan ook bij
herhaling onderwerp van gesprek. Met elkaar weten we altijd meer en van die kennis houden we
elkaar graag op de hoogte binnen de begeleidingscommissie. De onderlinge contacten worden als
zeer waardevol ervaren. Het besef dat de samenwerking van de deelnemende organisaties ten
goede komt aan de senioren op het Bildt wordt sterk gevoeld. Door het overleg is het
gemakkelijker om tussendoor met elkaar in contact te treden en een vraag of probleem aan één
van de collega’s voor te leggen.
De volgende personen maakten in 2019 deel uit van de begeleidingscommissie:

Wonen Noordwest Friesland
Gebiedsteam Waadhoeke
Zorgcentrum het Bildt
Zorgcentrum het Bildt
Stichting Thuiszorg het Friese Land
Stichting Zorgcombinatie Interzorg
TINZ (ondersteuning bij dementie)
Huisartspraktijk St.Jacobiparochie
Huisartsenpraktijk Bögels
Huisartspraktijk Buytendijk
SWO het Bildt /Gebiedsteam Waadhoeke

Elly Fopma (contactpersoon)
Rinkje Wijngaarden
Atje Tadema-Postma
Dieuwke Santema / Johanna Nieuwhof
Ans Lyclama à Nijeholt / Aletha Kuipers
Tina Veenstra
Anneke van der Veen / Jantina Albada
Joske Klatter
Joke Boersma / Pepita Helfferich
Mathilda Wijbenga
Ekie Altena-Bouma

De commissie kwam in 2019 zeven keer bij elkaar in Zorgcentrum het Bildt. De ouderenadviseur
van de SWO (nu gebiedsteam Waadhoeke, regio het Bildt) is coördinator voor de
begeleidingscommissie. Zij zorgt voor het versturen van de uitnodigingen en het schrijven van
een verslag van het overleg. Niet alle huisartsen zijn aanwezig bij het overleg maar krijgen wel
het verslag toegestuurd zodat ze op de hoogte zijn van wat besproken is.
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Klusjesdienst ● De SWO heeft een klusjesdienst. Drie vrijwilligers nemen de klusjes voor hun
rekening. De klusjesman is op 44 adressen geweest en deed daar soms meerdere klusjes. Om
enkele te noemen; een tl-buis vervangen, een vlaggenstokhouder ophangen, buitenbrievenbus
plaatsen, water van de CV bijvullen, steunen in douche aanbrengen, lekkende kraan repareren,
schilderijtje ophangen, tafelpoot vastzetten enz. Een grote verscheidenheid aan werkzaamheden,
maar de klusjesman is gelukkig van alle markten thuis. De tuinman doet snoeiwerkzaamheden
maar ook andere tuinklusjes die niet meer dan één uur duren. Vaak zijn de werkzaamheden niet
klaar in een uur. De tuinman maakt dan persoonlijk afspraken met de betrokkenen over het
tarief. Voor onze klusjesvrouw was er maar één opdracht dit jaar.
Klusjes allerlei
2019
2018
44
33

2017
16

Tuinklusjes
2019
2018
18
12

2017
26

Naaiklusjes
2019
2018
1
4

2017
4

Huisbezoekproject ● In het voorjaar van 2019 heeft de SWO het initiatief genomen om met de
collega’s van Waadhoeke te komen tot een vorm van huisbezoeken die voor de hele gemeente
werkbaar zou zijn. Dat is echter niet gelukt. De manier van werken loopt te veel uiteen en er zijn
geen duidelijke kaders. Daarom heeft de SWO besloten om het huisbezoek in de regio het Bildt
toch door te laten gaan op de manier zoals we dat in de afgelopen jaren hebben gedaan. In de
laatste maanden van 2019 zijn de 80-jarigen in de regio het Bildt bezocht door een groep
vrijwilligers. Aan de hand van een lijst werden de senioren vragen gesteld met betrekking tot
wonen, zorg en welzijn. De uitkomsten van het project zijn vastgelegd in een verslag. Dit verslag
wordt aangeboden aan: B en W van de gemeente Waadhoeke, de raadsfracties van de gemeente
Waadhoeke, Wonen Noordwest Friesland, Zorgcentrum het Bildt, thuiszorgorganisaties,
Werkgroep Senioren het Bildt, adviesraad Sociaal Domein, Dienst SoZaWe, TINZ en gebiedsteam
Waadhoeke, regio het Bildt. Tijdens de huisbezoeken is ook informatie gegeven over het
gebiedsteam en zijn er contactkaartjes uitgedeeld. Dit om de naamsbekendheid van het
gebiedsteam onder de senioren te vergroten en ook om duidelijk te maken dat de
ouderenadviseur deel uitmaakt van dit team.
Veteranencomité het Bildt ● De ouderenadviseur
ondersteunt het veteranencomité bij het organiseren
van de herdenkingsbijeenkomst, bij de jaarlijkse
ontmoetingsbijeenkomst en bij de kerstkaartenactie die
jaarlijks in december wordt gehouden. De herdenking
werd op zaterdag 4 mei 2019 in ‘t “Raadhuus” gehouden. De herdenkingsmonumenten zijn op de
oude plek in het voormalige gemeentehuis gebleven en de hal is nog heel goed bruikbaar voor de
bijeenkomst. Dankzij de samenwerking met het Bildts comité 4 en 5 mei en de ondersteuning
van gemeente Waadhoeke kan deze veteranenherdenking plaatsvinden. Er is door de
samenwerking met het Bildts comité 4 en 5 mei ook een waardevolle verbinding ontstaan met de
herdenking in de Groate kerk in St. Jacobiparochie.
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7.2 Sociaal-culturele activiteiten
We vinden het belangrijk dat de senioren op het Bildt een activiteit kunnen kiezen die bij hen
past. De SWO heeft dan ook een breed aanbod aan sociaal-culturele activiteiten. De
medewerkers staan altijd open voor ideeën die worden aangedragen door de senioren en
proberen er samen met hen vorm aan te geven. De scootmobielclub, de filmclub, de cultuurclub
en de pubquiz zijn daar mooie voorbeelden van.
De activiteiten kunnen we onderverdelen in:
● Bijeenkomsten in de dorpen
● Bewegingsactiviteiten
● Creatieve- en ontspanningsactiviteiten
● Cursussen/workshops
● Informatieve bijeenkomsten
● Overige activiteiten zoals uitstapjes en museumbezoek

Bijeenkomsten in de dorpen
In St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Nij Altoenae, Minnertsga, Oudebildtzijl en
Vrouwenparochie zijn Plaatselijke Comités van de SWO actief. De comités bestaan uit een aantal
enthousiaste mensen die voor hun eigen dorp gezellige en/of informatieve middagen organiseren.
Een grote verscheidenheid aan onderwerpen kwam aan bod. Hier enkele voorbeelden;
Dhr. Hendrik Liemburg las korte verhalen voor uit eigen werk. Stichting Bildts Aigene liet
prachtige oude beelden en foto’s zien van het eigen dorp en omstreken in St.Annaparochie, Nij
Altoenae en Oudebildtzijl. Mevr. Afke Wiersma vertelde over haar werk voor “Mercy Ships”.
Aalzen en Hannie de Haan hielden een lezing over de verwerking van melk door de jaren heen.
Dhr. J. Bijlsma vertelde over de vierjaargetijden en liet daarbij prachtige natuuropnames zien.
Rinkje Wijngaarden en Ekie Altena-Bouma gaven in Vrouwenparochie en in Oudebildtzijl een
presentatie over het werk van het gebiedsteam. Dhr. Jelke Tighelaar uit Gorredijk hield een
lezing over Nieuwjaarsgebruiken in andere landen. Mevr. Tineke de Jong verzorgde een mooie
middag over de wereldwinkel en de producten die daar worden verkocht. Dhr. Rikus Alberts
vertelde in bijna elk dorp wel een boeiend verhaal. Dhr. Sikke Roosma nam de toehoorders mee
op zijn wandeltocht naar Santiago de Compostella. Mevr. Emmy Venema gaf informatie in woord
en beeld over het zeehondencentrum in Pieterburen. Mevr. Paulien Medema van het UMCG
vertelde over haar werk als verpleegkundige op de traumahelikopter. Dhr. Bearn Bilker gaf een
lezing over de Fryske Nassaus. Dhr. J. Tijsma uit Oudemirdum vertelde aan de hand van beelden
over de natuur in Friesland en op het onbewoonde eiland Rottumeroog. Dhr. Sieds Krap nam de
belangstellenden mee op reis naar Alaska.
Naast deze middagen met een spreker zijn er bijeenkomsten van andere aard zoals:
gezamenlijke maaltijden (dorpsetensy), een uitstapje, Bingomiddagen en Sinterklaas-, Kerst- en
Nieuwjaarsbijeenkomsten. De comités doen elk seizoen weer hun best om een afwisselend
programma samen te stellen. Daartoe wordt in het voorjaar een gezamenlijke vergadering
gehouden voor de leden van alle comités waarin de programma's van het lopende seizoen
worden geëvalueerd en ideeën worden uitgewisseld. Na afloop van deze vergadering maakt de
Sociaal-cultureel Werker een afspraak met elk comité afzonderlijk om het programma voor het
nieuwe seizoen vorm te geven. Het comité krijgt jaarlijks een budget van de SWO en de
deelnemers betalen per bijeenkomst een bijdrage.
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Bewegingsactiviteiten
Beweging is belangrijk! Zeker ook voor senioren!
Wandelen ● Op de donderdagochtend komt een groepje wandelaars bij elkaar voor het
gemeentehuis in St. Annaparochie. In onderling overleg wordt een route bepaald. De route leidt
wel elke keer naar een gezellige plek om een kopje koffie te drinken. Onder de koffie wordt lief
en leed gedeeld. Koersbal ● Koersbal is een balspel dat lijkt op “Jeu de Boules” maar koersbal
wordt binnen op een mat gespeeld. Het spel dankt de naam aan de samenstelling van de bal. Het
zwaartepunt ligt niet in het midden waardoor de bal in een boog over de mat loopt. Koersbal
werd gespeeld in St. Annaparochie, St. Jacobiparochie en Nij Altoenae. Met ingang van het
nieuwe activiteitenseizoen in september is deze activiteit in Nij Altoenae gestopt. De groep heeft
veel deelnemers verloren door ziekte, verhuizing en overlijden. Zij die nog graag door wilden
gaan hebben zich aangemeld bij de groepen van St. Annaparochie en St. Jacobiparochie.
Incidenteel is er een uitwisseling met een koersbalgroep uit een naburige gemeente. Sportief en
gezellig! Werelddansen ● In Minnertsga en Vrouwenparochie kan worden gedanst. Twee keer in
het seizoen wordt voor deze beide groepen een gezamenlijke dansmiddag georganiseerd. Zo nu
en dan zoeken de groepen contact met dansgroepen uit een andere regio voor een uitwisseling.
Fietsclub ● Er waren nog maar enkele deelnemers die elke donderdagmiddag een tochtje
maakten. Van een club kon je dan ook moeilijk meer spreken. Vandaar dat besloten is om er mee
te stoppen. Niet met het fietsen want daar gaan deze laatste deelnemers wel mee door maar niet
meer als SWO club. Daarmee is dan een einde gekomen aan een lange traditie. Een club die ooit
wel tegen de 30 leden had. Zo zie je maar: “tiiden hawwe tiiden”. Meer Bewegen voor
Ouderen ● Meer Bewegen voor Ouderen (gymnastiek) is in St. Annaparochie gegeven aan twee
groepen. De groep op maandagmorgen is geschikt voor de senioren die nog goed fit zijn. De
groep op vrijdagmorgen doet het iets rustiger aan. Deze groep doet meer oefeningen waarbij de
deelnemers op de stoel kunnen blijven zitten. Ook dan is de leidster heel goed in staat om nog
een leuk beweegprogramma samen te stellen. In St. Jacobiparochie is één groep actief en ook in
Minnertsga, Nij Altoenae en in Oudebildtzijl. In Oudebildtzijl bleek gaandeweg het jaar dat de
lichamelijke mogelijkheden van de deelnemers in de groep te veel uiteenliepen. Daardoor was
het vrijwel onwerkbaar om de groep draaiende te houden. Er is dan ook in onderling overleg
besloten om te stoppen met deze groep. Fitness ● Voor de fitnessgroepen voor ouderen in
sportcentrum Benefit is nog altijd voldoende belangstelling. Meer Bewegen voor Ouderen in
het water ● Veel senioren genieten van het aanbod om te zwemmen in de “Bildtse Slag” te
St. Annaparochie. Beweegtuin ● lekker bewegen in de buitenlucht gedurende de zomerperiode
onder leiding van een buurtsportcoach. Het aantal deelnemers is vrij stabiel. Zo rond de 20
deelnemers per keer. Tai Chi- Qigong. Een bewegingsleer die zijn oorsprong vind in China. De
deelnemers vinden het een hele fijn vorm van bewegen.

Creatieve activiteiten en ontspanningsactiviteiten
Cultuurclub ● De deelnemers gaan samen op pad of vragen iemand voor een lezing over een
interessant onderwerp. De cultuurclub had aanvankelijk moeite om de activiteiten zelfstandig te
organiseren. Daardoor vroeg deze activiteit vrij veel ondersteuning van de sociaal-cultureel
werker. Er zijn twee vrijwilligers gevraagd om de rol van coördinator op zich te nemen en dat
gaat een stuk beter. Er zijn al mooie uitstapjes georganiseerd waaronder een uitstapje naar de
Blokhuispoort, een lunchconcert in de Harmonie en een rondleiding door het Fries
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Landbouwmuseum in Goutum. Scootmobielclub “de Motermuzen” ● Naar aanleiding van een
scootmobieltraining heeft de sociaal-cultureel werker samen met een van de deelnemers aan de
training voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een scootmobielclub. Een geweldig plan
zo bleek. Er was voldoende belangstelling en de club bestaat nu al weer 4 jaar. De wekelijkse
tocht is een prachtig gebeuren maar het effect van de club gaat veel verder. Er wordt lief en leed
gedeeld via Facebook of telefoon. De leden van de club gaan ook wel gezamenlijk naar een
etentje of een andere activiteit van de SWO. Filmclub ● De filmclub kent een vaste groep
liefhebbers. Ook voor deze club geldt dat het idee komt van één van de senioren en dat de
uitvoering van de activiteit in handen is van een van de deelnemers. Uiteraard weer met
ondersteuning van de sociaal-cultureel werker. Een gastvrouw zorgt voor de koffie en de thee en
bij deze gelegenheid ook voor popcorn. Maandelijks wordt er een film getoond op het grote
scherm in het MFC “Ons Huis”. Zoveel mensen, zoveel smaken! Dat geldt ook voor de keuze van
een film. Daarom hebben de bezoekers inspraak in de keuze van de films die vertoond worden.
Computer inloopmiddag ● De computer de baas of zelf baas over de computer? Dat staat
boven het infostukje in de Bildtse Post over de inloopmiddag. De inloopmiddagen lopen goed.
Voorheen was de middag in het bijzonder gericht op het oefenen van de lesstof samen met de
cursisten. Nu het aantal cursisten terugloopt is er meer tijd voor het beantwoorden van vragen.
Veel senioren lopen thuis tegen problemen aan in het gebruik van de computer en/of tablet en
deze kunnen ze voorleggen aan de vrijwilligers. De computervrijwilligers staan hen op deze
middagen met hun kennis en ervaring bij zodat de senioren hun eigen computer of tablet weer
iets beter de baas zijn. Computerclub ● In de computerclub worden allerlei onderwerpen
behandeld. Het is een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en om elkaar met tips en
wetenswaardigheden te ondersteunen. Biljarten en kaarten ● Biljarten is hoofdzakelijk een
mannenaangelegenheid maar bij het kaarten zien we ook een aantal vrouwen. Biljarten en
kaarten is mogelijk in alle dorpen uitgezonderd Oudebildtzijl. Er zijn allerlei toernooien waardoor
de leden van de verschillende SWO clubs elkaar regelmatig ontmoeten. Ook zijn er contacten met
clubs buiten het Bildt. Bridge ● De bridgecursus kreeg een vervolg met een groep voor
gevorderden. Daarnaast was er voldoende belangstelling om weer met een beginnersgroep te
starten. De vrijwilliger is een geoefende speler en bleek ook nog eens een prima leraar te zijn
die de geïnteresseerden alle kneepjes van het spel bij kon brengen. Bridgeclub ● Een aantal
leden van de bridgeclub wil liever niet meer op avond spelen. Daarom heeft de club contact
gezocht met de SWO en is er in samenwerking een groep gestart op de middag. Creatieve
ochtend ● In St. Jacobiparochie en in Vrouwenparochie zijn vrijwilligers die deze ochtenden
voorbereiden en met leuke knutselideeën komen. Een kopje koffie en een praatje en dan lekker
aan de slag. In St. Jacobiparochie is het breicafé samengegaan met de creatieve ochtend.
Breicafé ● De breicafés worden goed bezocht en zijn daarmee een succes. In Minnertsga,
Oudebildtzijl, St. Annaparochie en ook in Nij Altoenae. Het aantal deelnemers ligt in elk café
tussen de 10 en 15 personen. Vooral de wat jongere senioren doen graag mee aan deze activiteit
en daar is de SWO blij mee want ook deze groep willen we graag bereiken met onze activiteiten.
De deelnemers brengen elkaar op de leukste handwerkideeën en er is evengoed ook nog
voldoende tijd om allerlei andere zaken te bespreken. Kortom reuze gezellig!
Seniorenkoortje/samen zingen ● Het koortje repeteert op de maandagmorgen in Zorgcentrum
het Bildt. Na de koffiepauze voegen bewoners van het zorgcentrum zich bij de groep en ook een
aantal cliënten van de dagopvang komen meezingen. De bewoners die liever in het eigen
appartement willen blijven kunnen toch meegenieten van de muziek en de zang op de
maandagmorgen. De laatste maandag van de maand is het helemaal feest want dan zijn er drie
dames die het zingen begeleiden met trekzak- muziek. Dit ter afwisseling van de ochtenden met
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begeleiding van de piano. Een mooie activiteit van SWO met het zorgcentrum. Scrabble- en
spelclub ● Scrabble wordt tegenwoordig ook veel op de tablet of computer gespeeld maar de
SWO groepen houden het bij het bordspel. Ze spelen met veel plezier en komen wekelijks bij
elkaar om de meest bijzondere woorden te leggen. Naast scrabble zijn Rummikub en Triominos
de meest favoriete spellen onder de senioren. Twee keer per jaar organiseert de SWO een
scrabbletoernooi voor de groepen van St. Annaparochie en St. Jacobiparochie. De leesgroep ●
De deelnemers aan de leesgroep krijgen van lezen geen genoeg en willen ook wel graag met
anderen over de inhoud van een boek praten. In gezamenlijk overleg worden titels gekozen. De
ochtenden staat al jaren onder deskundige leiding van Rikus Alberts. Er is veel belangstelling
voor deze groep. Om het nog werkbaar te houden is besloten om geen nieuwe leden meer toe te
laten. De schrijfgroep ● De schrijfgroep is voortgekomen uit de senioreneducatie van het
Friesland College. De cursus “Schrijf je levensverhaal” heeft een aantal mensen zo enthousiast
gemaakt voor het schrijven van verhalen en gedichten dat ze daar graag mee doorgaan. Tineke
Hornstra heeft een aantal jaren leiding gegeven aan deze groep maar het stokje is nu
overgenomen door Sonja Nauta. Op de website van de SWO kunt u verhalen lezen van deze
schrijfgroep. Eetgroep de “Bildtse Bikkers” ● De eetgroep komt één keer per maand op de
zondagmiddag / zondagavond bij elkaar om gezellig samen te eten. Beurtelings koken de koks
een maaltijd voor de 23 gasten en voor de kerstmaaltijd en de paasmaaltijd worden ook de leden
van de reservelijst uitgenodigd en groeit de groep uit tot meer dan 40 deelnemers. Dankzij de
eigen keuken van de SWO in het MFC “Ons Huis” is dat mogelijk, al doen de koks thuis ook al
veel voorwerk. De koks worden in de bediening bijgestaan door twee gastvrouwen. De
medewerker van de SWO heeft ook bij deze activiteit een belangrijke taak. Zij coördineert en
leidt het geheel in goede banen, zorgt voor
mooie menukaarten en dekt de tafel met linnen
en een vers bloemetje. Kortom het is elke keer
genieten voor de senioren. Pubquiz ● Omdat
de pubquiz goed in de smaak viel werd deze in
2019 twee keer georganiseerd. Een zaal vol
strijdbare deelnemers. De groepen kregen
aansprekende namen mee zoals: de spetters
(de zwemgroep, de eigenheimers en de
klaaiklúten, (bieb), de “Ouwejaarsploeg” (de
oudejaarsploeg), de breimutsen (breicafé). De
knoffelkonten (groep valpreventie). Studenten van de NHL hebben geholpen bij de voorbereiding
en bij de uitvoering van de pubquiz. Zondagmiddagontmoeting ● Senioren ontmoeten elkaar
en wie dat wil doet een gezelschapsspelletje. De activiteit bestaat al jaren en voorziet nog steeds
in een behoefte. Zomerontmoetingen ● In de zomermaanden stoppen de vaste activiteiten van
de SWO. Voor sommige senioren duurt de zomer dan wel erg lang. Vandaar dat er elke
dinsdagmiddag in het zomerseizoen een ontmoetingsmiddag wordt gehouden. Iedereen is van
harte welkom. De SWO biedt voor elke middag een leuk programma maar er is ook vrijwel altijd
gelegenheid om een gezelschapsspel te doen. De zomerontmoetingen worden traditioneel
afgesloten met BINGO en een gezamenlijke maaltijd. Dat is dan eind augustus, net voordat het
nieuwe activiteitenseizoen weer begint. Gastvrouwen zorgen voor een natje en een droogje op
deze middagen en de leiding ligt bij de SWO medewerkers.
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Cursussen, workshops, uitstapjes
Verkeerscursus “Oppoetsen en bijtanken” ● In samenwerking met de SBV, Stichting
Bevordering Verkeerseducatie, werd deze verkeerscursus georganiseerd. Er was een
overweldigende belangstelling. Maar liefst 85 personen gaven zich op. Deze grote groep moest
opgesplitst worden en dus waren er twee ruimtes en twee docenten om de cursus goed te laten
verlopen. Ook deze keer moesten we zelf de catering verzorgen. Maar gelukkig is ook dat met
vereende krachten weer gelukt. De deelnemers waren zeer tevreden over de bijeenkomst.
Gemeente Waadhoeke subsidieerde deze cursus.
Engels ● In de cursus Engels wordt veel aandacht besteed aan conversatie. Het kan zijn dat deze
conversatie is tijdens het klaarmaken en het nuttigen van een Engels ontbijt of bij het spelen van
een spel. Door de gevarieerde manier van lesgeven gaan de cursisten graag door met het volgen
van de lessen. Er zijn drie groepen die variëren in niveau.
Valpreventie ● De valpreventie training was ook in 2019 weer een groot succes. De training
wordt al enkele jaren in St. Annaparochie georganiseerd maar is nu ook aangeboden in Froubuurt
en in St. Jacobiparochie. Samen met de buurtsportcoach is een opzet gemaakt en de lessen
werden gegeven door Boukje Dijkman en in Vrouwenparochie door Truus van der Schaaf. In
februari is de eerste serie lessen van start gegaan en in september de tweede. De SWO zorgt
voor de publiciteit, voor de coördinatie en natuurlijk voor een lekker kopje koffie. Tussen de
lessen in het voorjaar en het najaar in, gingen de sportieve activiteiten door in de beweegtuin bij
Zorgcentrum het Bildt onder leiding van de buurtsportcoach.
Tai Chi- Qigong ● Er was voldoende animo om door te gaan met deze nieuwe opgezette
activiteit. De deelnemers vinden het een fijne manier om in beweging te zijn. Na afloop is er
gelegenheid om samen een kop koffie te drinken en bij te praten en om elkaar beter te leren
kennen.
Leren werken met de computer en/of iPad ● In deze workshops maakten de senioren kennis
met de computer of de iPad. Vaak hebben ze dan kortgeleden een laptop of een iPad aangeschaft
en kunnen ze wel wat hulp gebruiken om wegwijs te raken op de nieuwe aanwinst. Er waren
totaal 10 deelnemers bij deze workshops.
Computercursus op maat● Een casemanager “participatie” van de Dienst SoZaWe heeft
gevraagd of de SWO ook een computercursus op maat zou kunnen geven. De computerdocent,
een vrijwilliger, zag hiertoe wel mogelijkheden en heeft een cursus ontwikkeld. Het is een één op
één cursus voor een jongeman met afstand tot de arbeidsmarkt.
Stamboomonderzoek ● In samenwerking met de Bibliotheek en onder leiding van Anneke
Westerhuis volgden de deelnemers een cursus Genealogie. In het voorjaar van 2019 werd de
vervolgcursus afgerond. De eerste bijeenkomsten van de nieuwe cursus zijn gestart in het najaar.
Scootmobieltraining ● In samenwerking met de Werkgroep Senioren het Bildt werd een
scootmobieltraining georganiseerd. De SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie) verzorgde
de middag met een deel theorie, een praktijkrit en een vaardighedenparcours. De deelnemers
kregen ook de mogelijkheid om hun scootmobiel na te laten kijken door een medewerker van het
hulpmiddelencentrum.
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7.3 Deelnemersaantallen
Vaste activiteiten

Biljarten en kaarten

5 groepen

dagelijks

63 deelnemers

Breicafés

4 groepen

(twee)wekelijks

40 deelnemers

Bridge

1 groep

wekelijks

20-24 deelnemers

Cultuurclub

1 groep

maandelijks

25 deelnemers

Computerclub

1 groep

maandelijks

5 deelnemers

Creatieve ochtend

2 groepen

(twee)wekelijks

13 deelnemers

Eetgroep de Bildtse Bikkers

vaste groep

maandelijks

18 deelnemers

Eetgroep de Bildtse Bikkers

reservelijst

maandelijks

23 personen

Engelse les/conversatie

3 groepen

wekelijks

23 deelnemers

Fietsclub

1 groep

wekelijks (zomer)

4 deelnemers

Filmmiddag

maandelijks

maandelijks

23 deelnemers (gem.)

Tai Chi- Qigong

1 groep

wekelijks

12 deelnemers

Gymnastiek

6 groepen

wekelijks

74 deelnemers

Koersbal

2 groepen

(twee)wekelijks

16 deelnemers

Leesgroep

1 groep

maandelijks

15 deelnemers

Middagbijeenkomsten

6 dorpen

tweewekelijks of

12-34 (gem.) per dorp

maandelijks

en per middag

Inloopmiddag digisterker

1 groep

wekelijks

5 deelnemers (gem.)

Samen zingen in het ZHB

1 groep

wekelijks

25 deelnemers (gem.)

Schrijfgroep

1 groep

maandelijks

6 deelnemers

Scootmobielclub

1 groep

wekelijks(zomer)

16 deelnemers

Scrabbleclub

1 groep

wekelijks

9 deelnemers

Seniorenkoor

1 groep

wekelijks

7 deelnemers

Spelclub

1 groep

wekelijks

8 deelnemers

“Sylster lekkerbekkys”

1 groep

maandelijks

12 deelnemers

Werelddansen

2 groepen

wekelijks

23 deelnemers

Wandelgroepje

1 groep

wekelijks

7 deelnemers

Zondagmiddagontmoeting

1 groep

maandelijks

14 deelnemers (gem.)
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Incidentele activiteiten

Alzheimer Café op locatie (2 keer per seizoen)

30 deelnemers (gem.)

Beweegtuin met buurtsportcoach

18 deelnemers (gem.)

Bezoek aan de basketbalwedstrijd Aris-Feijenoord

17 deelnemers

Bildtse Seniorendag

120 deelnemers

Bloemschikken in St. Jacobiparochie (Kerst)

8 deelnemers

Bloemschikken in St. Jacobiparochie (Pasen)

8 deelnemers

Boeken bios (samen met de bieb)

16 deelnemers

Computerworkshop

10 deelnemers

Cursus “Nordic Walking”

13 deelnemers

Cursus stamboomonderzoek (samen met de bieb)

10 deelnemers

Dorpsetensys in: Minnertsga, Oudebildtzijl,
St. Jacobiparochie, Vrouwenparochie, Nij Altoenae

26 deelnemers (gem.)

Forel vissen (4 keer)

10 deelnemers per keer

Gezamenlijke maaltijden (7 maaltijden)

45 deelnemers (gem.)

Handwerkbeurs in Zwolle

33 deelnemers

Infomiddag: “lezing over problemen met de prostaat”

90 deelnemers

Luistercursus klassieke muziek (samen met bieb en Seewyn)

12 deelnemers

Middag met het Bildts Documentatie Centrum

45 deelnemers

Oppoetsen en bijtanken (verkeerscursus)

85 deelnemers

Pubquiz 1

65 deelnemers

Pubquiz 2

70 deelnemers

Scootmobieltraining

15 deelnemers

SWO Biljarttoernooi

30 deelnemers (gem.)

Theatergroep “Mooi weer” met voorstelling “Aan de keukentafel”

120 deelnemers

Valpreventie training

18 deelnemers

Valpreventie training Froubuurt

8 deelnemers

Valpreventie training St. Jacobiparochie

10 deelnemers

Zomerontmoetingen (12 keer)

20 deelnemers (gem.)
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Een maand in het activiteitenseizoen uitgelicht!
Aantal deelnemers bij de SWO activiteiten in het MFC “Ons Huis” (het aantal deelnemers aan de activiteiten
in de overige dorpen ziet u dus niet terug in dit overzicht)

November 2019
Vrijdag 1
Gymnastiek
Engels
Filmmiddag
Bridgecursus
Biljarten - kaarten*

17
14
19
5

Zondag 10
Bildtse Bikkers

17

Biljarten - kaarten*
Dinsdag 5
Tai Chi- Qigong
Scrabble
Biljarten -kaarten*
Woensdag 6
Valpreventie
Engels
Computerinloop
Cultuurgroep
Infomiddag
Bridge
Biljarten - kaarten*
Donderdag 7
iPadcursus
Schrijfgroep
Breicafé
Pubquiz
Biljarten – kaarten

Totaal

17

Biljart - kaarten*

Zondag 2

Maandag 4
Gymnastiek
Zingen (met ZHB)*

Vrijdag 8
Gymnastiek
Engels (ziek)

10
10

18
7
5
16
90
20

2
7
9
45
22

333

Maandag 11
Gymnastiek
Zingen (met ZHB)*
Luistercursus
muziek
Biljarten - kaarten*
Dinsdag 12
Tai Chi- Qigong
Scrabble
Biljarten - kaarten*
Woensdag 13
Valpreventie
Leesgroep
Computerinloop
Boeken bios

Vrijdag 15
Gymnastiek
Engels
Cursus Genealogie

16
17
10

Biljarten - kaarten*
Zondag 17
28

17

Maandag 18
Gymnastiek
Zingen (met ZHB)*

16

11
Biljarten - kaarten*

11
10

18
13
2
18

Biljarten - kaarten*
Donderdag 14
iPpadcursus

2

Breicafé
Koersbal
Biljarten – kaarten

8
15
23

Dinsdag 19
Tai Chi- Qigong
Scrabble
Biljarten – kaarten*
Woensdag 20
Verkeerscursus

10
9

Zondag 24
Zondagmiddagontmoeting
Maandag 25
Gymnastiek
Zingen (met ZHB)*
Luistercursus
muziek
Biljarten – kaarten*
Dinsdag 26
Tai Chi- Qigong
Scrabble
Biljarten –kaarten*
Woensdag 27

17
14
9
6

15

16
10

10
9

85

Computerinloop

5

Bridge
Biljarten – kaarten*
Donderdag 21

24
4/34

Stokvismaaltijd
Breicafé

37
9

Biljarten – kaarten

22

193

Vrijdag 22
Gymnastiek
Engels
Cursus Genealogie
Bridgecursus
Biljarten - kaarten*

260

Computerinloop

6

Biljarten – kaarten*
Donderdag 28

Breicafé
Koersbal
Biljarten – kaarten

9
14
19

144

*Zingen (samen met ZHB) het aantal deelnemers wisselt. Meestal zijn er tussen de 25 en 30
deelnemers.
*Het aantal biljarters wisselt sterk en is afhankelijk van wedstrijden en uitwisselingen.
Tussendoor zijn er vrijwel altijd biljarters aanwezig om te oefenen. Het aantal varieert van 4 tot
34. Donderdagmiddag is de vaste kaartmiddag.
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8. Overige activiteiten
Bijeenkomsten Werkgroep Senioren het Bildt ● De SWO heeft in 2019 samen met de
ouderenbond PCOB en de OBS twee bijeenkomsten georganiseerd:


Theatermiddag
Optreden van theatergroep
“Mooi
Weer”
met
het
programma
“Aan
de
keukentafel”. Catering vanuit
het MFC “Ons Huis” ontbrak op
deze middag. Dankzij de hulp
van Zorgcentrum het Bildt, die
voor ons koffie en thee
verzorgde, en de inzet van de
werkgroepleden en vrijwilligers
is het toch gelukt om alle 120
gasten te voorzien van koffie,
thee en traktaties.



Informatieve middag
“Dokter hoe hoog is mijn PSA?”
Huisarts dr. Paul Bögels verzorgde een informatieve middag over problemen met de
prostaat. Dit naar aanleiding van een vraag van leden van de biljartclub. Veel mannen, en
ook leden van de biljartclub, worden jammer genoeg geconfronteerd met
prostaatproblemen. Het was een informatieve maar ook een interactieve middag met veel
ruimte voor vragen. De vragen werden helder beantwoord door dr. Bögels en de lezing
werd dan ook zeer gewaardeerd. De presentatie kon via de mail worden opgevraagd bij
de SWO.
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Boekenbios ● Een gezamenlijke activiteit met de bibliotheek waarbij een boekverfilming werd
vertoond. Deze keer was gekozen voor het boek en de verfilming van “De Paardenfluisteraar”.
Het boek was al gelezen door de SWO leesclub. Naderhand werd onder leiding van een Rikus
Alberts van gedachten gewisseld over de inhoud van het boek en de verfilming daarvan. De film
werd vertoond op het grote scherm in het MFC “Ons Huis”.
Bildts documentatiecentrum ● Een middag met het Bildts documentatiecentrum is altijd een
feest van herkenning. Beelden van bedrijven, gebouwen en mensen uit het verleden komen tot
leven en nodigen uit tot het delen van verhalen en herinneringen. De Plaatselijke Comités van de
SWO hebben in elk dorp wel een middag met het Bildts documentatiecentrum opgenomen in het
programma. Er is dan ook grote belangstelling voor.
Bildtse seniorendag ● De Bildtse seniorendag is altijd een feestelijke dag waar al lang van te
voren naar uitgekeken wordt. De dag wordt georganiseerd door de Werkgroep Senioren het Bildt,
Zorgcentrum het Bildt en de SWO. De SWO heeft hierin een coördinerende functie. Ook dit jaar
werd de grote hal gebruikt en deze is uitermate geschikt voor dit gebeuren. Er is plek voor veel
mensen en dat is fijn want dan hoeven we weinig mensen teleur te stellen. Er was een optreden
van “de Feetwarmers” en dat viel goed in de smaak net als de heerlijke maaltijd die in het
restaurant van “Beuckelaer” werd opgediend. Gezellig samen eten aan feestelijk gedekte tafels.
Alzheimer Café ● In samenwerking met
Zorgcentrum het Bildt zijn in 2019 twee
Alzheimer café-avonden op locatie georganiseerd.
Deze
avonden
zijn
onderdeel
van
het
totaalprogramma van het Alzheimer Café
Noordwest Friesland. De ouderenadviseur maakt
deel uit van de werkgroep die deze café-avonden
voorbereidt. Eén keer per maand wordt een
ontmoetingsavond gehouden voor de hele regio in
Franeker. De volgende onderwerpen kwamen in
St. Annaparochie aan bod:
 Vrijheid en Veiligheid bij dementie
(door Jan Heining)


“Hait………portret van een hemd”
(door Hendrik Elings)
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Uitstapjes /reisjes
Handwerkbeurs ● Met zoveel enthousiaste deelnemers aan de breicafés is een dagje naar de
handwerkbeurs een wel heel aantrekkelijk uitstapje. Er gingen dan ook maar liefst 33 dames mee
naar Zwolle. Om inkopen te doen en voor een gezellig dagje uit!
Forel vissen ● De deelnemers zijn zo enthousiast over deze activiteit dat er voor gekozen is om
deze ook in het zomerseizoen van 2019 weer aan te bieden. Het is een activiteit die hoofdzakelijk
mannen aanspreekt maar toch zijn er ook enkele dames van de partij. Zij gingen met elkaar op
stap voor een ochtend vissen bij “Forel for all” bij de Blikvaart. Een prachtige ervaring in een
mooie omgeving. Niet veel gevangen maar dat mocht de pret niet drukken. Na afloop is er voor
iedereen een gerookt visje.
Basketbalwedstrijd ● 3 spelers van “Aris Leeuwarden” hebben een basketbalclinic gegeven
tijdens een bijeenkomst van de cursus Valpreventie. De cursisten kregen van deze spelers een
uitnodiging om een wedstrijd mee te maken in Leeuwarden. Het werd de wedstrijd Aris
Leeuwarden - Feijenoord Rotterdam. Op een zondag in april gingen de belangstellenden voor een
zeer geslaagde middag naar het Kalverdijkje waar ze eerste rang de wedstrijd konden volgen.
Helaas, Aris heeft niet gewonnen.

9. Publiciteit
Informatiegids ● We hopen dat de senioren regelmatig even een kijkje nemen op de website
van de SWO. Voorlopig houden we ook de handzame informatiegids nog in ere. Hierin staan de
diensten, de activiteiten en het cursusaanbod beschreven. Ook de middagbijeenkomsten zijn in
deze gids te vinden. Voorafgaand aan het activiteitenseizoen wordt bij alle inwoners, van de
gemeente het Bildt, boven de 55 jaar een gids thuisbezorgd. Veel mensen bewaren de gids het
gehele jaar door en zo hebben ze alle gegevens bij de hand als ze die nodig hebben. We zien de
infogids ook als het visitekaartje van de SWO.
Bildtse Post ● De regionale krant de “Bildtse Post” neemt regelmatig persberichtjes of verslagen
op van bijzondere activiteiten. De teksten worden doorgaans geschreven door een medewerker
van de SWO. Soms schrijft een van de deelnemers een verslag. Vaak wordt er ook nog een foto
bij afgedrukt.
SWO rubriek in de “Bildtse Post” ● De SWO-rubriek, met alle actuele activiteiten verschijnt
wekelijks. Deze rubriek is van grote waarde voor het bereiken van onze doelgroep. We
beschouwen het als een voorrecht gebruik te kunnen maken van deze vorm van publiciteit. We
merken dat de SWO rubriek alom bekend is en krijgen regelmatig positieve reacties. In deze
rubriek worden incidenteel berichtjes opgenomen van andere organisaties die gericht zijn op
ouderen. Het gaat dan met name om de ouderenbond.
Website ● Steeds meer senioren maken gebruik van internet. Op de website van de SWO is het
actuele nieuws meteen bij het openen van de pagina zichtbaar. Onder het kopje terugblik staan
heel veel foto’s van de gehouden activiteiten. Leuk om nog even na te genieten of aan familie en
vrienden te laten zien. Tom van der Ploeg is vanaf oktober de webmaster. De SWO medewerkers
leveren alle benodigde informatie en schrijven het grootste deel van de teksten.
Het webadres is: www.swohetbildt.nl
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