
            

 

 

 

 

 

              NIEUWSBRIEF januari 2021  

 

Beste PCOB-leden, lieve mensen, 

 

Een nieuw begin … 

Dit is mijn eerste bijdrage aan de nieuwsbrief als beoogd voorzitter van PCOB Leeuwarden, 

opvolger van Jeanet Dijkema. De bedoeling is om in de eerstvolgende jaarvergadering de 

benoeming te effectueren. 

Voor ik iets over mijzelf vertel, wil ik U allen allereerst een voorspoedig en vooral gezond 

2021 toewensen. Minder corona en minder eenzaam, gelukkig is het vaccin tegen corona op 

tweede kerstdag in Nederland afgeleverd waardoor de vaccinatie op 6 januari a.s. kan 

beginnen. Op weg naar een “gewone” samenleving, met  meer vrijheid en meer contact met 

familie en vrienden. 

Mijn naam is Gerrit Krol , zo’n 75 jaar geleden geboren op het Bildt, 30 jaar werkzaam 

geweest in het basisonderwijs te Leeuwarden, vervolgens een kleine 18 jaar in het Openbaar 

Bestuur.  

En dan nu (beoogd) voorzitter met als motivatie: samen met leeftijdsgenoten (senioren) 

zorgen, daar waar nodig, voor belangenbehartiging en het (mede) organiseren van 

activiteiten waaronder de maandelijkse bijeenkomsten in de Kurioskerk. Hopelijk de eerste 

bijeenkomst weer vanaf maart (?), afhankelijk van o.a. de vaccinaties. Zodra daarover meer 

bekend is laten we u dat zo snel mogelijk weten. Uiteraard afhankelijk van de deelname van 

ons allen aan die vaccinatie.  

Niet verplicht, wel wenselijk! 

Jeanet Dijkema blijft in ieder geval de “officiële” voorzitter tot aan de eerstvolgende 

jaarvergadering en om haar opvolger in te werken. Wij zullen dan op gepaste wijze afscheid 

van haar nemen als voorzitter en hopen ook daarna nog dankbaar gebruik te mogen maken 

van haar overgrote kennis en kunde. 

Kortom, in meerdere opzichten een nieuwe begin. Een nieuwe (beoogd) voorzitter, een 

nieuw jaar 2021 en een nieuw vaccin om corona te bestrijden. Op weg naar een toekomst 

met minder eenzaamheid en veel gezondheid. Nog even geduld, het komt goed. Gods zegen 

toegewenst. 

Gerrit Krol  

 

 

Een nieuw jaar ANNO DOMINI 2021… 

Graag hadden wij u nu onze vergader- en activiteitenlijst voor 2021 willen presenteren, maar 

dat moet nog even uitgesteld worden omdat we nog niets kunnen plannen in verband met 

Corona. Krijgt u ook een beetje genoeg van dat woord?  

Nog even volhouden. Er gloort hoop voor de toekomst! Zodra wij elkaar weer in de 

Kurioskerk kunnen begroeten moeten we er maar een gezellige reünie van maken en dan 

kunt u ook kennismaken met onze nieuwe voorzitter Gerrit Krol. Vooralsnog blijven we even 

werken achter de schermen, maar we vergeten elkaar niet.  

Met een hartelijke groet namens het bestuur,  

Jeanet Dijkema-Reinders   
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Belangrijke adressen:    PCOB-Leeuwarden: 

Voorzitter: Jeanet Dijkema-Reinders   T. 058-266 01 68 

Beoogd voorzitter: Gerrit Krol           06-  22247102 

Secretaris: Douwe Wagenaar          058-215 03 66 

Penningmeester: Henk Halma           058-213 69 56 

Administrateur + bezorging: Jan de Vries      058-213 97 92 

Lief & Leed coördinatie: Betsy Nieuwhof      058-213 07 39 

Alg. adjunct + VOA:  Ida Hollander       058-215 72 17 

VOA: Thom Hofman + Ida Hollander      058-213 71 25 

Activiteitencomm.: Thom Hofman       058-213 71 25 

 

Mutatie van leden:   

Overleden: 

Op 28 december 2020: Mw. Anje Zijlema, Hoornbloem 21 Leeuwarden. 86 jaar. 

Wij wensen haar nabestaanden veel sterkte toe bij de verwerking van het verlies. 

 

Welkom nieuwe leden: 

Dhr. Roland Wijmenga en mw. Berdine Wijmenga-Links, 

Bildtsestraat 52 Leeuwarden. 

Wij hopen dat jullie een goede en zinvolle tijd mogen hebben bij de PCOB. 

 

Aantal leden per 01-01-2021:  339 

 

 

Meer informatie over PCOB en KBO-PCOB is te vinden op 

pcob.nl/afdelingen/leeuwarden  

kbo-pcob.nl 

 

 

Jaarlijkse financiële bijdrage aan de vereniging 

In het nieuwe jaar zal voor de meeste leden de inning van contributie anders gaan. De 

contributie zelf is niet verhoogd. Voor een groot deel van de leden zal dit jaar voor het eerst 

de contributie automatisch geïnd worden. Bijna driekwart van de leden (73%) heeft hiervoor 

een machtiging afgegeven. Hartelijke dank hiervoor.  

De afschrijving zal in februari plaatsvinden.  

Van de leden van wie geen machtiging is ontvangen komen er alsnog accept-girokaarten bij 

het eerstvolgende Magazine KBO-PCBO en de Nieuwsbrief van de PCOB-afdeling 

Leeuwarden. De verspreiding hiervan is begin februari 2021. Maar u mag de contributie in 

plaats van de acceptgirokaart ook op een andere manier overmaken. 

Het bankrekeningnummer van PCOB-afdeling Leeuwarden is: 

NL50 RABO 0313 1188 42  

De contributie blijft dus ongewijzigd voor een individueel lid € 30,00 en voor leefverbanden 

€55,00 per kalenderjaar. Leden die geen automatisch inning wensen wordt jaarlijks € 2,50 

administratiekosten in rekening gebracht. 

Henk Halma, penningmeester 

  

https://www.pcob.nl/afdelingen/leeuwarden/
https://www.kbo-pcob.nl/
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Rijbewijskeuringen voor 75+ 

Als u een medische keuring nodig heeft, geef dan vooraf even duidelijk aan dat u lid bent van 

de PCOB!  Normaal kost een keuring momenteel € 50,--. 

U kunt korting krijgen bij de volgende keuringsadressen: 

        

*** Keuringsarts J.de Groot van het Centrum voor medische keuringen (CVMK) vraagt een 

speciaal keuringstarief van €35,-- voor leden van ouderenbonden. 

De keuringen vinden plaats na telefonische afspraak bij het CVMK. 

Jacob Catsplein 1, Leeuwarden. 

Telefoonnummer: 058-8200040. 

 

*** Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864 Tesselschadestraat 29 Leeuwarden. 

Als u lid bent van Het Friese Land : 036-7200911. Geldt een tarief van  € 40,--. 

U kunt zelf een afspraak maken via www.rijbewijskeuringsarts.nl        

 

 

Belastingservice KBO-PCOB Friesland  

De komende maanden moet de Inkomstenbelasting 2020 weer ingevuld worden.  

Hebt u daarbij hulp nodig van een deskundige invuller van KBO-PCOB (HUBA) dan kunt u 

rechtstreeks contact opnemen met onderstaande geregistreerde belastinginvullers. 

Deze service geldt alleen voor leden met een klein inkomen. 

**Dhr. W.R. Reitsma,  Heliconweg 12  8914 AS Leeuwarden.  Tel. 06-43 34 46 60  

**Dhr. G.J. Visser,       Ljipstrjitte 6       9051 AS  Stiens    Tel. 058-843 54 02 

Coördinator voor KBO-PCOB Fryslân : Dhr. S.P. Wiersma    Tel. 058-213 40 98 

 

 

Opheffing SLO (= Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden) 

In gezamenlijk overleg hebben de drie in Leeuwarden actieve ouderenbonden Leeuwarder 

Onafhankelijke Senioren (LOS), KBO en PCOB besloten om de Samenwerkende 

Leeuwarder Ouderenbonden (SLO) op te heffen per 1 januari 2021. Belangenbehartiging 

voor senioren richting gemeente is overgenomen en onder-gebracht bij de Adviesraad 

Sociaal Domein (ASD). Iedere ouderenbond kan vragen en problemen inzake het 

ouderenbeleid indienen bij de ASD. Opheffing en afronding van de SLO heeft in december 

2020 plaatsgevonden en het batig saldo (€ 1500,-) is gelijkelijk verdeeld over LOS, KBO en 

PCOB. Een woord van dank aan de bestuurs-leden die zich in de afgelopen jaren hebben 

ingezet voor het werk van de SLO. 

Al is de SLO gestopt, KBO-PCOB zullen zich zeker ook in de komende tijd inspannen om de 

belangen van Leeuwarder senioren onder de aandacht te brengen van het College van B&W 

en van de politieke partijen in de gemeenteraad.  

Loopt u in uw wijk tegen problemen aan waar, volgens u, de gemeente aandacht aan zou 

moeten besteden, geef het door aan secretaris Douwe Wagenaar, telefoon 

058-215 03 66.  Zo kunnen we vanaf de basis meedenken. 

 

  

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
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Beste leden van PCOB. Een A4 met al weer nieuwe puzzels. Ik nodig u uit om weer mee te 
doen. Geniet er maar van. 
Maar nu eerst de oplossingen van de decemberprobleempjes. 
Bijbelquiz: 1. Bij Judas in Damascus. 2. Koningin Izebel. 3. De Jordaan. 4. Olie en wijn. 5. 
Olijfboom. 
6. Koning Ahasveros. 7. Aäron en Chur. 8. Simson. 9. Ogen. 10. 100 schapen. 
Letterwoorden: 1. Herkende 2. Atol 3. Naaien 4. Dijken 5. Deerlijk 6. Oneven 7. Eronder 8. 
Klodder. 
Woord: Handdoek. 
Vreemd en toch niet vreemd: Goede zin: To en Tom aten tomaten Tom at en To vrat. 
Zndr klnkrs: 1. Dodaars 2. Gaai 3. Goudhaan 4. Kuifeend 5. Tureluur 6. Zeearend. 
En foar de aardichheid: Bearn mei syn swollene tean. 
Hartelijk dank voor de oplossingen. Het bloemetje gaat naar mw. Anneke Berger uit 
Swettehiem. 
Van harte gefeliciteerd Anneke.  
 
En nu de nieuwe puzzels. Veel plezier. Graag inleveren voor 28 januari 2021 bij Douwe 
Wagenaar. 

A. Bijbelquiz. 
1. Van welk herderinnetje hield Jakob? 
2. Wat was Isaäks lievelingseten? 
3. Hoeveel mensen werden gered van de zondvloed? 
4. Wat gebeurde er met het Egyptische leger toen zij probeerden de Rode Zee over 

te steken? 
5. Met welk klein zaadje vergeleek Jezus het Koninkrijk van God? 
6. Op welke dag heeft God de dieren geschapen? 
7. Hoe oud was Mozes toen zijn moeder hem in een biezenmandje in het riet langs 

de rivier verstopte? 
8. Waarom moest Zacharias de naam van zijn zoon opschrijven voor zijn vrienden? 
9. Wat was de hoofdstad van Nebukadnezars koninkrijk? 
10. Welke vogel werd door Noach losgelaten, maar kwam niet terug? 

 
B. Vliegende vogel. 

A. Dodo. B. Kasuaris. C. Kalkoen. D. Kiwi. C. Struisvogel. 
Er zijn verschillende vogels die je alleen over de grond ziet lopen omdat ze niet 
kunnen vliegen. Hierboven staan er een aantal, maar eentje hoort er niet bij. Welke 
vogel kan wel vliegen? 
 

       C.  Zndr klnkrs. 
Welk gezegde zie je hieronder als je de klinkers invult? 
D VRN MKN D VGL 

 
D. Vervangpuzzel. 

Vervang bij elk woord de laatste letter door een andere letter, zodanig dat er weer 
een goed Nederlands woord tevoorschijn komt en zodanig dat de “nieuwe” 
slotletters achter elkaar  een goed woord vormen. 
1. schud    2. tango    3. hoofdtooi    4. bergpas    5. stem    6. onderstem 
7. melkweg   8. vandaal    9. Stans 


