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Lieve mensen, 

Het is al weer een jaar geleden dat wij elkaar voor het laatst konden ontmoeten in de 

Jaarvergadering in de Kurioskerk. Daarna ging alles op slot door het coronavirus. Een 

vreemd en stil jaar en we snakken er naar om elkaar weer eens gewoon te kunnen zien, 

zonder mondkapje en zonder anderhalve meter afstand. Dat je elkaar weer mag begroeten 

met een handdruk, een zoen of een warme knuffel. Daar verlangen we allemaal naar, want 

dat is zo menselijk. Gelukkig geven het mooie lenteweer van dit moment en de bloeiende 

krokussen en sneeuwklokjes hoop op betere tijden. Ook in deze 40-dagentijd is er hoop op 

uitzicht naar Pasen. In de brochure ‘Petrus’, bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief, kunt u hiervan 

lezen. Hopelijk zal het u bemoedigen. 

 

Na een mooie periode van 13,5 jaar heb ik op 22 februari jl. het voorzitterschap 

overgedragen aan de nieuwe voorzitter Gerrit Krol. Dat zal bij hem zeker in vertrouwde 

handen zijn. Zodra we weer als groep mogen vergaderen willen we in een uitgestelde 

Jaarvergadering deze overdracht een feestelijk tintje geven en kunt u  persoonlijk kennis 

maken met de nieuwe voorzitter. Ook willen we dan Betsy Nieuwhuis bedanken voor de  

twee extra jaren die zij heeft toegevoegd aan de functie van coördinator Lief & Leed. Bravo! 

U merkt wel: wij willen heel graag weer starten met de ontmoetingen en de activiteiten. 

Als voorzitter-af wil ik u hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de vriendschap die ik in 

de afgelopen jaren van u mocht ontvangen. Het was een periode waar ik dankbaar voor ben.  

Ik sluit af met een Fries gedicht van Fedde Schurer: 

   Hâld immer, Hear, myn eagen rein,  

   om wiid forwûndere as in bern, 

   by alles hwat dizze ierde skein’ 

   it moaije dat ús bliuwt, to sjen. 

   Dan bloeit ek út ‘e lytste knop 

   it wûnder op. 

 

Hartelijke groeten,  Jeanet Dijkema-Reinders 

  

Afscheid: 

Tijdens de D.B. vergadering van 22 februari jl. vergaderden we voor de tweede keer op 

afstand via de digitale snelweg (online). Dat is niet alledaags en wennen, maar in deze tijd 

van corona, inclusief de daarmee gepaard gaande (sociale) beperkingen, een prima 

hulpmiddel. 

Het was voor Jeanet Dijkema de laatste vergadering in haar functie als voorzitter. Bijna 14 

jaar heeft zij leiding gegeven aan de PCOB afd. Leeuwarden. Voorwaar geen kleinigheid: 

bestuursvergaderingen, maandelijkse bijeenkomsten in de Kurioskerk, contacten 

onderhouden met allerlei maatschappelijke organisaties, contacten met lokale overheden  

enz. enz. Kortom een veelvoud aan taken. 

Ze heeft dat gedaan op een geheel eigen wijze: rustig, weloverwogen, met veel aandacht 

voor alles en iedereen, maar vooral duidelijk en respectvol. Typisch Jeanet Dijkema!  

Daarvoor zijn we haar veel dank verschuldigd. Jeanet zeer veel dank voor dat alles.  
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We hoeven haar niet te missen als bestuurslid, want gelukkig blijft ze als coördinator  

“Lief en Leed “ betrokken bij onze afdeling, als opvolgster van Betsy Nieuwhof.  

Tijdens onze eerstvolgende jaarvergadering zullen we hen gezamenlijk “uitzwaaien”. 

Het voorgaande betekent dat ik vanaf 22 februari jl. zal  gaan optreden als uw nieuwe 

voorzitter, zonder het door mij veel gebruikte woord beoogd, op basis van een besluit  

van het bestuur. Ik zie er naar uit dat samen te doen met bestuur en leden met als doel 

belangenbehartiging en het organiseren van o.a. gezellige activiteiten. 

Ik heb er zin in.  

Tot slot: Heb geduld, de vaccinaties vorderen gestaag en een terugkeer naar een normale 

samenleving zit er in de loop van 2021 aan te komen.  

Gerrit Krol, voorzitter. 

 

Van de penningmeester  

De automatische incasso van de contributie voor het kalenderjaar 2021 is in februari 

succesvol uitgevoerd. Een klein aantal leden (20%) ontvangt ook dit jaar nog een 

acceptgirokaart die men kan insturen, maar nog sneller en ook voordeliger is om het bedrag 

digitaal over te maken. Vermeldt u dan alleen het woord ‘contributie 2021’. 92% van de leden 

heeft inmiddels zijn contributie betaald. 

De contributie is, bij goedkeuring in de jaarvergadering van 2020 vastgesteld. € 30,00 en  

€ 55,00 per individueel/leefverband. Leden die geen automatische inning wensen wordt 

jaarlijks € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.  

Ik wil dan ook graag vanaf deze plaats de nog twijfelende leden oproepen om mee te doen 

met dit systeem om uw contributie te voldoen. Je kunt ervan op aan dat zodra een lid 

uitgeschreven wordt ook automatisch de incasso-opdracht uit het systeem verdwijnt. Het 

machtigingsformulier kun je vinden via pcob.nl/afdelingen/leeuwarden onder ‘Ja, ik wil 

PCOB-lid worden’. Even een belletje kan ook naar de penningmeester 058 2136956 of een 

e-mail naar pcobleeuwarden@gmail.com en je doet ook mee met automatische inning van 

de jaarlijkse contributie. 

Henk Halma, penningmeester PCOB-afdeling Leeuwarden 

 

Mutaties… 

Overleden is op 27-januari-2021 Mevrouw T. Hettema –Veenstra, geb. 13-10-1930  (90 jr.) 

Bleeklaan 79 8921 GZ Leeuwarden.  

en  

op 21 februari 2021 de heer A.W. Postmus, geb. 13 mei 1948 (72 jr.) 

Goudenregenstraat 67 8922 CP Leeuwarden. 

Wij wensen de nabestaanden alle nodige troost en kracht toe. 

 

                             2. 

https://www.pcob.nl/afdelingen/leeuwarden/
mailto:pcobleeuwarden@gmail.com


 

     Geachte leden van de PCOB en de Unie KBO,         

 

     Fijn dat u lid bent van de PCOB of de Unie KBO!  

 

Als u al wat langer lid bent van onze verenigingen, herinnert u zich vast nog wel dat in 2017 

en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat 

de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan tot een juridische fusie.  

Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie op dit moment geen 

goed idee is. Daarom is door de ledenraden van beide verenigingen besloten om de 

samenwerking voort te zetten onder de titel KBO-PCOB nieuwe stijl.  

Dit klinkt wel makkelijk, maar het heeft nog best wat voeten in de aarde. Er zijn veel 

bestuurlijke dingen te regelen, er moet bijvoorbeeld vastgesteld worden wie waarover mag 

beslissen en wat de rol is van de ledenraad KBO-PCOB. We gaan weer terug naar een 

aparte begroting van de PCOB en de Unie KBO in plaats van een gezamenlijke begroting 

KBO-PCOB. Dat moet allemaal geregeld en uitgezocht worden.  

De centrale vraag is natuurlijk: Wat gaat dit allemaal betekenen voor u als lid van een 

afdeling? U gaat niets merken van al dat uitzoekwerk. Als het goed is gaat u wel iets merken 

van de aandacht die zal worden besteed aan de ondersteuning van afdeling en vrijwilligers. 

Ook zullen de provinciale KBO-bonden en de regioconsulenten en regio-coördinatoren van 

de PCOB én het verenigingsbureau beter met elkaar gaan samenwerken. Op die manier kan 

gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring in het hele land. Daarmee kunnen alle 

afdelingen hun voordeel doen. Het zal ook makkelijker worden voor plaatselijke afdelingen 

van Unie KBO en PCOB om intensief samen te werken.   

De vijf speerpunten (koopkracht; wonen, welzijn en zorg; veiligheid; digitalisering; zingeving) 

blijven gewoon bestaan. En natuurlijk blijft KBO-PCOB landelijk uw belangen behartigen, 

zoals het pensioenakkoord, de vaccinatiecampagne, Code Zwart enzovoort. 

Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te werven. Zoals u 

weet, iemand wordt pas lid van een vereniging als hij of zij die vereniging van betekenis vindt 

heeft. We moeten er dus voor zorgen dat er bloeiende afdelingen zijn, dat mensen bij ons 

leuke en nuttige dingen kunnen leren, dat we een rol spelen in de landelijke belangen-

behartiging en goed zichtbaar zijn in de kranten en op televisie. We moeten ervoor zorgen 

dat iedereen van 50 jaar en ouder graag lid wil worden van de Unie KBO of de PCOB.  

Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen uitgewerkt, op 

verschillende niveaus in de verenigingen. Maar uiteindelijk draait alles om u, om de leden, 

om de afdelingen, om de beide verenigingen.  

De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het verenigingsbureau gaan 

de komende maanden heel hard werken om KBO-PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te 

maken. We hopen natuurlijk dat u heel blij zult zijn met het resultaat. Als u een goed voorstel 

of een vraag heeft, horen we dat graag. U kunt dan bellen of mailen met de ledenservice 

(030 – 3 400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl). 
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VEILIG STEMMEN…   WIST U DAT? 

• Als u liever niet kunt of wilt stemmen op het stembureau u iemand kunt machtigen 

om voor u te stemmen. Hij of zij brengt uw stem gelijktijdig uit met zijn of haar eigen 

stem. Bij deze Tweede Kamerverkiezingen mag iedere stemgerechtigde drie (3) 

volmachtstemmen uitbrengen. 

 

• 70+ plussers vanuit huis kunnen stemmen. Het stembiljet kan per post worden 

teruggestuurd of worden afgegeven bij het gemeentelijk afgiftepunt. 

 

• In alle gemeenten op 15 en 16 maart een aantal stembureaus open is waar kiezers 

die behoren tot een risicogroep hun stem kunnen uitbrengen. 

 

• Als u een lichamelijke beperking heeft en gaat stemmen in een stemlokaal het dan 

mogelijk is om op het stembureau hulp te krijgen bij het stemmen. 

Als u zelf hulp wilt meenemen is het advies om iemand uit uw huishouden mee te 

nemen. 

 

 

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. 06-44344660  

**Dhr. G.J. Visser,       Ljipstrjitte 6       9051 AS  Stiens       Tel. 058-8435402 

Coördinator voor KBO-PCOB Fryslân : Dhr. S.P. Wiersma       Tel. 058-2134098                    

De puzzelpagina vervalt deze keer i.v.m. ziekte van de samensteller Douwe Wagenaar . 

Wij wensen Douwe en Elly van harte beterschap en hopen op de volgende nieuwsbrief 

weer een mooie puzzel te kunnen afdrukken. 

Adressen bestuur: 

Voorz.: Gerrit Krol                 06-22247102                  Penningm.: Henk Halma  058-2136956 

Secr.: Douwe Wagenaar       058-2150366                 Ledenadm.: Jan de Vries  058-2139792 

Lief & Leed: Jeanet Dijkema  058-2660168     Alg. adj.:    Ida Hollander  058-2157217 
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