
Mededelingen 

Beste KBO leden, 

Het afgelopen jaar was er na de eerste Corona uitbraak weinig te plannen. 

Alle activiteiten moesten worden afgezegd en door de onzekerheid was het 

plannen van nieuwe activiteiten dan ook niet mogelijk. 

Nu zitten we in de tweede “Lock down”. 

Het wachten is op het vaccin voor onze leden en huisgenoten. 

Wij zitten allemaal in de leeftijdscategorie om in aanmerking te komen. 

We hebben hoop om toch in het najaar een bijeenkomst te kunnen houden. 

Dat zal niet in het Titus Brandsma Huis kunnen. 

Het Titus Brandsma Huis wordt grondig verbouwd, vooral de eerste en tweede verdieping. 

Deze beide verdiepingen worden verbouwd tot 4 appartementen. 

Ook onze KBO-vergaderruimte is al ontruimd. 

Het archief van KBO Leeuwarden is overgebracht naar RK Documentatie centrum in Bolsward. 

We kunnen alleen maar stellen dat we vol moeten houden en zodra de mogelijkheid er is 

een bijeenkomst plannen. 

Op weg naar een nieuwe toekomst, zonder beperkingen, met bezoek aan familie en vrienden.  

Dat wensen we jullie toe, namens het bestuur. 

Jan Broek 

 

Opheffing SLO ( Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden ) 

In gezamenlijk overleg met de 3 ouderenbonden, LOS, PCOB en KBO is besloten om de SLO 

op 1 januari 2021 op te heffen. 

De belangenbehartiging voor Senioren in Leeuwarden is overgenomen door de Adviesraad  

Sociaal Domein. (ASD ) 

Het batig saldo ( € 1500,-) is gelijkelijk verdeeld over de 3 Ouderenbonden.  

Jaarlijkse financiële bijdrage 

De contributie over 2021 bedraagt € 25,- p.p. 

Deze is gelijk gebleven dan die van het afgelopen jaar. 

Mede door het ontvangen bedrag van de opgeheven SLO kunnen we dit handhaven. 

Al zijn er nog geen activiteiten te melden, u ontvangt wel het Magazine, korting bij keuring rijbewijs 

( Zie achterkant van deze Nieuwsbrief ), en korting bij ziektekostenverzekering.   

Maak daar wel gebruik van. 

Heeft u nog niet de contributie aan ons overgemaakt? Graag deze maand, het scheelt ons een 

herinnering sturen. 

Rekening NL 23 INGB 0004 0838 88 t.n.v. KBO afd. Leeuwarden te Hardegarijp 

 


