
NIEUWSBRIEF PCOB-LEEUWARDEN februari 2021 

Voorzitter zonder… 

Wanneer ik dit voorwoord  schrijf is het zondagmiddag 24 januari. ’s Morgens geluisterd en 

gekeken naar de kerkdienst vanuit de Martinikerk in Franeker. Een speciale dienst vanwege 

de samenvoeging van de PKN kerk en de Vrij Evangelische Gemeente. Een logische 

ontwikkeling in het kader van de steeds verder gaande ontkerkelijking.  

Een fusie zonder problemen, complimenten. 

Het is prachtig helder, zonnig weer. Eigenlijk echt wandelweer.  Maar het is ook genieten van 

het heel erg vroeg uitbottende groen. Zo op het oog niets aan de hand. Een gewone, fijne 

zondagmiddag net als zoveel andere. Maar  schijn bedriegt, want de onzichtbare vijand, het 

o zo gevaarlijke covidvirus overheerst al dat moois. Vandaar dat de maatregelen van 

rijkswege steeds strenger worden  en ongemakkelijker aanvoelen. Nauwelijks meer bezoek 

of op bezoek.  

Opa en oma mogen veelal nog maar 1 kleinkind per keer ontvangen. Hoewel, een beetje 

krom, het wel weer toegestaan is om per keer per dag andere kleinkinderen te ontvangen, 

dus één voor één. Maar waar het uiteindelijk om gaat is: de verspreiding van het virus tegen 

te gaan door zo weinig mogelijk contact. Het meest vergaande is het instellen van een 

“avondklok”. Voor sommigen een beladen woord en maatregel. Toch valt er naar mijn 

mening niet aan te ontkomen. Bitterhard nodig om de Britse variant van het virus te keren of 

in te dammen. 

Niet leuk allemaal! Maar daarmee, samen met de  komende vaccinatie, is er misschien 

uitzicht om nog voor de zomervakantie van 2021 terug te keren naar het “oude normaal”.  

Ik hoop dat vurig .Daarvoor is ieders inspanning vereist, met name ook van de jongere 

generatie. 

Ondertussen voel ik mij zo nu en dan, als uw toekomstige voorzitter, als een voorzitter 

zonder leden. Geen gezamenlijke bijeenkomsten, geen fysieke kennismaking, 

bestuursvergaderingen op afstand enz. Maar als alles meezit gloort er licht aan het einde 

van de tunnel en is er hoop op verbetering van de situatie. Nog even samen doorbijten ten 

bate van onszelf en onze (klein)kinderen, samen met allen die ons lief en dierbaar zijn.  

Help zo nodig anderen, bel als u hulp nodig heeft.  

Het ga ons allen goed en Gods zegen in de komende tijd.    Gerrit Krol. 

Wisseling van voorzitter … 

Het bestuur wil Gerrit Krol op de bestuursvergadering dd. 22 februari 2021 officieel 

benoemen tot voorzitter van PCOB-Leeuwarden. Jeanet Dijkema treedt dan af en blijft 

binnen het bestuur werkzaam als coördinator Lief & Leed, opvolgster van Betsy Nieuwhof. 

Omdat er wellicht pas ná de zomer weer ledenvergaderingen gehouden mogen/kunnen  

worden willen wij deze bestuurswisseling op de eerstvolgende vergadering op 28 sept. (?)  

in de vorm van een Reünie/Jaarvergadering graag vieren met een feestelijk tintje. 

Normaal hielden we altijd onze Jaarvergadering in februari en daarna gingen de jaarstukken 

naar het Verenigingsbureau in Nieuwegein. Wij sturen nu alvast de stukken naar u toe ter 

beoordeling. In het najaar kan de ledenvergadering ze dan officieel vaststellen en het 

bestuur decharge verlenen voor het gevoerde beleid. Hebt u vragen n.a.v. de stukken neem 

dan contact op met penningmeester Henk Halma. Tel. 058-213 69 56. 

Als aftredend voorzitter wil ik u graag hartelijk danken voor het vertrouwen en de vriend-

schap die ik in de afgelopen 13,5 jaar mocht ervaren binnen PCOB-Leeuwarden. Een mooie 

periode waar ik dankbaar op terug zie. Maar het is goed om nu het stokje te kunnen over- 

dragen aan mijn opvolger.  Nogmaals dank en Adieu.       Jeanet Dijkema-Reinders            1.         



Jaarverslag 2020 PCOB-Leeuwarden. 

 
Bestuurssamenstelling: 
Jeanet Dijkema-Reinders Voorzitter    T.  058-266 01 68 
Douwe Wagenaar  Secretaris         058-215 03 66 
Henk Halma   Penningmeester        058-213 69 56 
Jan de Vries   Ledenadministrateur + bezorging      058-213 97 92 
Ida Hollander   Algemeen adjunct + VOA       058-215 72 17 
 
Bestuursvergaderingen. 
Het bestuur vergaderde op 20/1, 24/2, 23/6, 17/8, 16/9, 14/10, 18/11, 14/12. 
Locatie: Adelaar/Regenbooghûs, de Fennen 348 in Leeuwarden. 
Op 22 april is ons bestuurslid Okje Oost-Boonstra overleden. In onze bestuursvergadering 
van 23 juni hebben wij Okje herdacht. “Wij missen in haar een betrokken en meelevend 
bestuurslid. Wij wensen Johan veel moed en kracht om zonder haar verder te gaan”.  
Wij hebben Johan een kaart gestuurd met bovenstaande tekst. 
De ontwikkelingen en ervaringen wat betreft de coronacrisis worden uitgebreid besproken. 
Ledenvergaderingen kunnen geen doorgang vinden. Inleiders worden afgezegd.  Triest en 
problematisch. Ook de reizen en excursies op 8 september en 6 oktober gaan niet door. Op 
de vergadering van 17 augustus stelt Ida Hollander voor dat zij de PCOB-leden zal bellen;  
zij zal vragen naar hun welzijn in deze intensieve levensperiode. Dit wordt bijzonder op prijs 
gesteld. 
In deze periode wordt er ook gesproken over de SLO (Samenwerkende Leeuwarder 
Ouderenbonden). De belangenbehartiging voor senioren is overgenomen door de ASD = 
Adviesraad Sociaal Domein. De SLO werd overbodig. Daarom werd besloten de SLO per 1 
januari 2021 op te heffen. Via de ASD zullen KBO/PCOB zich in de komende tijd inspannen 
om de belangen van Leeuwarder senioren onder de aandacht te brengen van de Gemeente.  
Wat niet onvermeld mag blijven is het volgende: Na een periode van bijna 14 jaar heeft 
Jeanet Dijkema aangegeven graag te willen stoppen met het voorzitterschap. We plaatsten 
een advertentie in het PKN-blad Geandewei: Voorzitter gevraagd. Er kwam reactie: Gerrit 
Krol. Na een positief gesprek heeft het bestuur hem unaniem als beoogd voorzitter 
benoemd. In de nieuwsbrief van januari 2021 kunt u zijn eerste bijdrage lezen. Jeanet 
vervangt straks Betsy Nieuwhof. Zij wordt nu leidinggevende van Lief en leed. Het bestuur is 
nu weer compleet.  
 
Ledenvergaderingen. 
Deze vergaderingen vonden plaats in de maanden januari en februari. En toen niet meer. 
Het coronavirus heerst in Nederland, met alle gevolgen van dien. En dat betekent voor de 
PCOB geen ledenvergaderingen meer in 2020. We wilden u graag verrassen met sprekers 
van allure en nog veel meer. Helaas! Toch geven de moed niet op. We hopen op betere 
tijden. Een vaccin? Ja, heel goed idee! 
 
De VOA’s. 
De Voa kan senioren met raad en daad ondersteunen en bijstaan. 3 vrijwilligers (Hanna de 
Vries, Ida Hollander en Thom Hofman) hebben zich ingezet om dit belangrijke werk te doen.  
 
Lief en leed. 
Eén van de pijlers van de PCOB is: Omzien naar elkaar. Onder leiding van Betsy Nieuwhof 
heeft een groep Lief- en leedmedewerkers zich ook dit jaar ingezet om aandacht te geven 
aan oudere leden bij verjaardagen, jubilea, ziekte en overlijden. Dit meeleven wordt zeer op 
prijs gesteld.  Jeanet Dijkema wordt haar vervangster.   Aantal leden: 376 op 31/12/19 .  339 
op 31/12/20  = ca. 10% ledenverlies 
in 2020.     Douwe Wagenaar, secretaris                    2.



             
Jaarverslag 2020 van de Activiteitencommissie PCOB - Leeuwarden  
 

In de activiteitencommissie hebben de volgende leden zitting: 

 

* mevr. Foekje Breimer  * mevr. Betsy Nieuwhof – Hartman * mevr. Lena Sikma - van Ek 

* dhr. Henk Halma (financiën)  * dhr. Thom Hofman (voorzitter) 

De commissie vergaderde door de coronacrisis slechts 2 keer vooraf aan de 

Ledenvergadering en 1 keer was er overleg met het Bestuur. Een verslag van deze 

vergaderingen werd ook naar het Bestuur toegezonden. 

De volgende activiteiten hebben plaats gevonden, voordat de coronacrisis begon:  

 

* 11 februari: Excursie naar het Landbouwmuseum, Leeuwarden 

* 10 maart:    Bezoek aan de Chocoladefabriek, Achlum  

We kunnen terug zien op 2 goed bezochte activiteiten in februari en maart. 

 

Het praamvaren en de reizen naar Staphorst en Warffum gingen niet door, maar worden zo 

mogelijk verschoven naar 2021. Fijn is dat ook een aantal K.B.O.-leden deelnam aan onze 

uitstapjes! 

We spreken de wens en hoop uit, dat we in 2021 in goede gezondheid onze activiteiten weer 

mogen opstarten!       Thom Hofman     

Verslag van de kascommissie. 

In verband met de kascontrole zijn de  leden van de kascommissie, Josefien Zijlstra en Tom 

Spoelstra  woensdagmiddag 13 januari 2021 thuis bij de penningmeester  van onze PCOB 

afdeling, Henk Halma, geweest.   De financiën van onze vereniging worden door hem keurig 

bijgehouden. 

Na positieve bevindingen leggen we het volgende verslag, ter goedkeuring,  aan u voor: 

 

Aan de leden van de PCOB-afdeling Leeuwarden. 

De kascontrole commissie heeft de jaarrekening 2020 van de PCOB-afdeling Leeuwarden 

aan de hand van de administratie en de facturen gecontroleerd. 

De kascontrolecommisie is op basis van het uitgevoerde onderzoek van mening dat de 

jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

op 31-12-2020 en van het financieel resultaat over 2020. 

De kascontrolecommissie bedankt de penningmeester en adviseert de ledenvergadering het 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid van het afgelopen 

verenigingsjaar. 

 De kascontrolecommissie:      Jozefien Zijlstra    en   Tom Spoelstra. 

 

Samar in âld-frysk rymke: 
It moantsje skynt sa helder 

Yn ‘e boer syn kelder, 
Yn ‘e boer syn koai, 

O, hwat skynt dat moantsje moai. 
 

                        3. 

    



 

 

Toelichting op het financieel overzicht 2020 van de PCOB-afdeling Leeuwarden 

Het negatieve resultaat van € 1324,48 is € 324,48 hoger dan begroot. Dit ondanks dat de 

ledenvergaderingen niet zijn gehouden. Het bestuur vindt het tekort aanvaardbaar. Voor de 

toekomst is een kleine verhoging van de contributie op zijn plaats. 

Giften Ontvangen door opheffing van de SLO =Samenwerkende Leeuwarden Ouderen - 

bonden :  € 500.  

Kerst/Pasen betreft de attentie met Sinterklaas en de eindejaarskaart.                        4.

          

Ontvangsten Begroting 2020 31 dec. 2020 Begroting 2021

Contributies 10.500,00€                10.780,00€                10.000,00€                

Giften 50,00€                       626,00€                     50,00€                       

Diversen (Advent) -€                          

Rente 1,65€                         

Collecte Lief en Leed 200,00€                     -€                          200,00€                     

Kerst/Pasen      -€                          

Koffiegeld (Centrum) 750,00€                     263,49€                     400,00€                     

Activiteitencommissie 355,00€                     

Tekort -€                          

Totaal 11.500,00€               12.026,14€               10.650,00€               

Uitgaven Begroting 2020 31 dec. 2020 Begroting 2020

Afdracht Bond 7.500,00€                  7.724,00€                  7.000,00€                  

Ledenbijk./Sprekers 725,00€                     42,99€                       700,00€                     

Vergaderkosten (bestuur- en ledenvergadering) 2.000,00€                  814,60€                     1.575,00€                  

Nieuwsbrieven 200,00€                     255,95€                     200,00€                     

Kopieerkosten 1.500,00€                  1.607,71€                  1.500,00€                  

Administratie 500,00€                     768,52€                     500,00€                     

Alg.kosten./attenties 25,00€                       395,00€                     25,00€                       

Diversen

Lief en Leed 200,00€                     311,69€                     200,00€                     

Terugbetaling contributie 30,00€                       

Kerst/Pasen 1.045,16€                  

Activiteitencommissie -€                          355,00€                     -€                          

Prov. Ontmoetingsdag 30/10 -€                          

Totaal 12.650,00€               13.350,62€               11.700,00€               

Tekort -1.150,00€                -1.324,48€                -1.050,00€                

1 jan. 2020 31 dec. 2020

Lopende rekening RABO 848,96€                     524,48€                     

Zakelijke Spaarrekening RABO 15.573,95€                14.573,95€                

16.422,91€                15.098,43€                

Balans per 31 dec. 2020

Saldi RABO 15.098,43€                Ontv. contr. 2021 -€                          

Saldo kas 31 dec. ‘20 5,00€                         Eigen vermogen 15.103,43€                

Totalen 15.103,43€                Totalen 15.103,43€                

Financieel Overzicht 2020 en begroting 2021 van PCOB-afdeling Leeuwarden

Het vermogen van PCOB-afdeling Leeuwarden bestaat uit de saldi 

van de RABO-bankrekeningen:



Kopieerkosten i.v.m. de ‘ coronamaatregelen’ moest het drukwerk naar een ander bedrijf. 

Bovendien is het drukwerk van 2019 in 2020 betaald.        

Administratie bestaat onder meer uit rente en het organiseren van de automatische incasso 

Contributie € 30,00 en € 55,00. Afdracht KBO-PCOB € 21,50 en € 38,50 per individueel/ 

leefverband. Leden die geen automatisch inning wensen wordt jaarlijks € 2,50 

administratiekosten in rekening gebracht. 

Henk Halma, penningmeester PCOB-afdeling Leeuwarden  Tel. 058-213 69 56 

 

                                                                  

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. Keuringen vinden plaats 

na telefonische afspraak bij het CVMK. Jacob Catsplein 1, Leeuwarden. T. 058-820 00 40 

*** 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                    

 

De PCOB website is vernieuwd! 

De website van PCOB is vernieuwd. De PCOB website is met minder pagina's 

overzichtelijker geworden. Zaken die de vereniging PCOB en de afdelingen aangaan  

hebben een plek gekregen op de site. 

De landelijke belangenbehartiging en de landelijke voordelen vind je vanaf nu vooral  

terug op de KBO-PCOB website kbopcob.nl 

Website PCOB Leeuwarden  

De PCOB Leeuwarden heeft een eigen webpagina als onderdeel van pcob.nl . 

Klik op pcob.nl/afdelingen/leeuwarden en ontdek wat er zich allemaal afspeelt.  

Je kunt ons ook volgen op facebook PCOB Leeuwarden.     

               5. 
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PUZZELPLEZIER … Beste PCBO-leden. Alweer nieuwe puzzels. Doet u mee? Heel graag. Zet u schrap. 

Hier de oplossingen van de vorige keer: 

Bijbelquiz: 1. Rachel. 2. Wildbraad. 3. 8 mensen. 4. Ze verdronken. 5. Mosterdzaadje. 6. Zesde dag. 7. 

3 maanden. 8. Hij was stom. 9. Babel. 10. Duif  

Vliegende vogel: Kalkoen. Zonder klinkers: De veren maken de vogel. 

Vervangpuzzel: Wandeling. Hartelijk dank voor de oplossingen. Mw. Bakker en Anne Sjoerd 

ontvangen een prijs. Van harte gefeliciteerd. Nieuwe oplossingen inleveren graag voor 20 februari bij 

Douwe Wagenaar, Mozartstraat 107. (denewagenaar@lijbrandt.nl)     

                
 A.     Bijbelquiz. 

1. Welk voedsel at Johannes de Doper? 
2. Op welke dag maakte God de vissen en de vogels? 
3. Hoe heette de zoon van Abraham en Hagar? 
4. Wat brachten de twaalf Israëlische spionnen mee uit Kanaän? 
5. Waar kregen maar liefst 5000 mannen (!) te eten? 
6. Welk Joods feest wordt gevierd, nadat Esther het vreselijke plan van Haman heeft 

tegengehouden? 
7. Wie werd door Mozes doodgeslagen omdat hij een Hebreeër sloeg? 
8. Wie schreef veel van de liederen in het bijbelboek Psalmen? 
9. Uit welk land kwam Ruth? 
10. Hoe heet de berg waar Mozes de wetten en regels van God kreeg? 

B.   Zoek de paren. 
De namen  van de vrouwen en mannen van eenzelfde vogelsoort verschillen soms sterk. 
Zoek man en vrouw bij elkaar. Kies uit 10 vogelnamen: duivin – woerd – haan 
– gans – hen – pop – kebber – eend – gent – man.  

C.   Omrekenen. 

Ik schrijf 5 jaartallen in Romeinse cijfers: XV111, MDXL11, MCC1, 
CMLXX1, MMXX1. Hoe schrijf je deze jaartallen met gewone  Ned. cijfers?   

D. Woordrijgen. 
Tussen de gegeven woorden moet steeds een nieuw woord worden ingevuld, dat 
zowel samen met het eerste als met het tweede woord een nieuw woord vormt. 
Voorbeeld: ets … mee. Het in te vullen woord is er. De nieuwe woorden 
zijn dan etser en ermee. 
1. Roei    ….    blessure    2. Straat    ….    tijd    3. Bitter    ….    en     4. April     ….     jas 
5.   Box    ….    uit    6. Werk    …..     boek     7. Gast    ……     schap      
8.   auto    ….    leider   9. Granaat    …..     sap    10. Piano    …..     avond. 

      E.   Zoek de fout(en). 
 In elke zin zitten 0, 1 of 2 fouten. Opdracht: zoek de fout(en). 

1. De delicatessenhandelaar die kattevoer in de tompoezen deed wed beboet. 
2. De regatta bleef ongemeend spannend tot één der roeiers in het water belande. 
3. Aan weerszijden van het podium hingen plakkaten met fluorescerende letters. 
4. Om hygiënische redenen douche  ik ’s zomers wel driemaal daags. 
5. Mijn haren reizen te berge als ik zie wat een ontieglijke quatsch die schrijver 

publiceert.  
6.  De populairste kermisattractie bleek een voluptueuze dame die op elegante  

wijze tapdanste.                                                                                
     * * * *                    6.           
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