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Beste mensen, 

HOOP: 

Gelukkig, de verkiezingen zijn weer achter de rug. Kan het eindelijk aan de tv discussietafels 

weer eens over iets anders gaan. Ik was er na al die weken wel even klaar mee! 

Het democratisch proces heeft zijn werk gedaan. Met deze uitslag zullen we het land verder 

moeten helpen. Ik vraag me trouwens af of wij, als PCOB leden, hier iets mee opschieten. 

De tijd zal het leren. 

Er is veel te doen: Het belangrijkst is het bestrijden van de coronapandemie, het herstel van 

onze economie en het inhalen van achterstanden in het onderwijs om maar eens wat te 

noemen.  

Reikhalzend zie ik uit naar het moment dat we onze (klein)kinderen, familie, vrienden en 

kennissen, zonder coronagevaar, weer uitgebreid kunnen zien en/of in de armen kunnen 

sluiten. Zorgen en uitdagingen te over. 

Maar waar staan we dan, tot nu toe, alleen maar met lege handen? Het antwoord is wat mij 

betreft nee. Overduidelijk nee. Want over een aantal dagen gedenken we Goede Vrijdag en 

vieren we Pasen. Kruisiging en opstanding van de zoon van God. Toen, maar ook nu, 

brak/breekt een nieuwe tijd aan en was/is er hoop. Niet zomaar en ook niet gratis. We zullen 

daar zelf ons best voor moeten doen, gesteund door een rotsvast vertrouwen op de 

opgestane Heer. Met die hoop gaan we, als senioren, een nieuwe regeerperiode van ons 

land tegemoet.  

Tot slot: Ik wens u een hoopvolle toekomst, een coronavrij land. Ik wens een ieder van harte 

beterschap die nog last heeft van corona en/of daarvan herstellende is. Dat geldt in het 

bijzonder voor de familie Wagenaar, secretaris van de PCOB:  

Ik sluit af met een gedicht/gebed van Ds. Sytze de Vries: 

 

Wij denken aan hen, 

die ongerust worden 

Vanwege de kwetsbaarheid 

Van hun lijf. 

 

 

Wij noemen hen, 

voor wie het leven 

een plotselinge wending 

neemt 

die angst aanjaagt 

En alles op zijn kop zet  

 

En wij vergeten niet 

wie moeten leven 

met pijn en moeite 

Dat zij verzadigde dagen 

blijven kennen.  

 

Het bestuur wenst u gezegende Paasdagen en hopelijk binnenkort meer 

vrijheid om elkaar weer te mogen ontmoeten. 
Gerrit Krol, voorzitter 

 

Omzien naar elkaar 

Op 22 februari jl. heb ik de coördinatie van Lief & Leed overgenomen van Betsy Nieuwhof, 

die deze functie ruim 6 jaar heeft vervuld, waarvoor hartelijk dank! 

Inmiddels heb ik contact gehad met verschillende contactdames/heren om te horen hoe zij 

hun werk ervaren. Door het overlijden van dhr. Anne Postmus is er een vacature voor een 

contactpersoon in de wijk Bilgaard en doordat mw. Okje Oost vorig jaar is overleden  

zoeken we ook een nieuwe contactpersoon in de wijk Huizum. 
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Vraag: Denkt u:”Ik zou best in een van deze wijken willen omzien naar onze leden en met 

verjaardagen van 80 + of bij ziekte een kaartje willen zenden of een bloemetje willen 

verzorgen bij een jubileum”, bel dan even met onderstaand nummer. 

Vele handen maken licht werk; doet u mee? 

We hopen zo op een goede manier om te zien naar elkaar. 

Jeanet Dijkema-Reinders, coördinator Lief & Leed , Tel. 058-2660168 

 

Van de Activiteitencommissie: 

Helaas kunnen we op dit moment nog geen data voor reisjes en uitstapjes noemen. 

Hopelijk kan er de komende herfst weer het een en ander georganiseerd worden.  

We verkennen de mogelijkheden, want we gaan er graag weer met u op uit. 

Zodra daarvoor ruimte komt laten we dat weten in de Nieuwsbrief. 

Thom Hofman, activiteitencommissie 

 

Mutatie 

Welkom nieuwe leden: 

De heer S. Schollema en mevrouw D.Schollema-Oostinga, Tesselschadestraat 25A-11  

8913 HA Leeuwarden zijn binnen gekomen vanuit Hattem. 

Hartelijk welkom in ons midden en wij hopen dat u met veel plezier lid mag zijn van 

onze afdeling. 

Overleden: op 2 maart jl.: Mevrouw.G. Boomsma-Kooistra , 90 jaar oud.  

Zij woonde voorheen op Hempenserweg 2 K.321, later Jansoniusstraat 4 Abbingahiem 

App. 436. Wij wensen de achterblijvende familie veel sterkte en Gods onmisbare nabijheid 

voor de toekomst. 

 

STEMMEN en belangenbehartiging 

Onlangs hebben we kunnen stemmen voor de leden van de Tweede Kamer. Onze voorzitter 

heeft er in het voorwoord aan gememoreerd. 

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de Gemeenteraad. 

Alle deelnemende partijen in Leeuwarden moeten daarvoor in de zomer van 2021 hun 

verkiezingsprogramma’s voor 2022-2026 opstellen.  

• Welke plannen komen daarin te staan voor onze stad en voor de omliggende 

dorpen?  

• Wat willen de partijen doen voor ons senioren voor de komende tijd?  

• Wat is voor onze doelgroep van wezenlijk belang? 

Als ouderenbonden KBO-PCOB kunnen wij belangrijke zaken voor belangenbehartiging voor 

ouderen indienen. 

Vraag: Hebt u punten op het gebied van wonen-zorg-welzijn-veiligheid of vervoer waarvan u 

denkt: ‘Hier zou de gemeente wat aan kunnen doen!’ geef dat dan vóór 1 juni a.s. door aan 

het bestuur t.a.v. Dhr. G. Krol, voorzitter, E. gerritkrol@kpnmail.nl of tel. 06-22247102 of via 

pcobleeuwarden@gmail.com 

Het bestuur zal de aangedragen voorstellen bundelen en indienen bij de besturen van alle 

politieke partijen in onze gemeente. 

 

PCOB (landelijk) verkiezingen 

In april a.s. zijn er binnen de PCOB (landelijk) verkiezingen voor de leden van de PCOB-

Ledenraad. 
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Elke provincie kon daarvoor namen van kandidaten voordragen. Provincie Fryslân heeft twee 

aftredende Ledenraadsleden: Henk van Dalfsen uit Heerenveen en Reint Koops uit Lemmer. 

Er kunnen nu twee nieuwe leden benoemd worden. Alle Friese PCOB-afdelingen zijn 

gevraagd om namen van mogelijke kandidaten aan te leveren. Gebleken is dat twee 

kandidaten zich gemeld hebben. Zij zijn gehoord door de kiescommissie en goed bevonden. 

Omdat er voor twee lege plaatsen nu ook twee kandidaten zijn hoeft er in Fryslân geen 

stemming onder de leden plaats te vinden en kunnen de kandidaten in juni a.s. worden 

benoemd tot Ledenraadslid. Wij stellen ze even aan u voor: Henk Halma uit Leeuwarden 

(onze penningmeester) en Ynze de Boer uit Lemmer. Beide heren alvast 

‘hartelijk gefeliciteerd’. 

 

#Ikbenervoorjou 

Pasen: een betekenisvolle belofte voor ons allemaal. We zien elkaar 

nauwelijks meer, maar we zijn je niet vergeten. Bij het Magazine KBO-

PCOB en de nieuwsbrief van de PCOB-afdeling Leeuwarden daarom 

een brievenbus cadeautje!  

Fijne Pasen. 

 

 

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  

Hebt u 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. 06-44 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           

 

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 

 

Website PCOB-Leeuwarden 

Klik op pcob.nl/uw-afdeling/leeuwarden  Wanneer je vervolgens doorklikt naar de landelijke 

KBO-PCOB ontdekt je wat er zich op landelijk niveau afspeelt en je leest allerlei artikelen die 

voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt ons ook volgen op facebook PCOB Leeuwarden. 

http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
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Puzzel: Zoek de plaatsnamen (Het aantal letters staat tussen haakjes) 

1.Er zijn vele wegen die naar Rome …… (6). 

 

2.De burgemeester moest een boom planten, maar de kuil liet hij door de ………. (10). 

 

3.Er is een varken te water geraakt! Ik denk dat nu de boer naar zijn ………. (10). 

 

4.Het is leuk om met nonnen te schaken, maar het is nog leuker als ik met ………. (10). 

 

5.Mijn broer luister graag naar het gekwaak van kikkers, maar ik hoor liever ……… (9). 

 

6.Toen in de herberg een vechtpartij had plaatsgevonden vond de waardin bij 

    thuiskomst een ……… (8). 

 

7.Toen de klei op was kon men gelukkig nog met …….. (8). 

 

8. Als ik bij hem niet slaag kan ik altijd nog bij ……. (7). 

 

9. Ze heeft er lang voor in de zon moeten liggen, maar ……… (9). 

 

10. Ik houd van warme zomers, vandaar dat ik altijd voor de ………. (10). 

 

11. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel ……. (7). 

 

12. Sinds de energiecrisis …..  (5) men meer kolen. 

 

13. Weg met de suikerpot, ik hoef mijn thee niet ………. (10). 

 

14. De kar zakt door zijn ….. (5). 

 

15. Ze hadden Els voor het feest niet uitgenodigd, maar dacht je dat het……. (7)? 

 

16. Ik spring nooit in de buurt van tuinen , zei de parachutist, want ik ben bang  

      dat ik in de ……….. (11). 

 

17. Het is bekend dat de keeper heel slecht kan vangen, maar deze keer scheelde 

      het een haar of hij …… (6). 

 

18. Ik probeer die kromme haak terug te buigen maar nu breekt hij. Wat jammer, 

      want ik had hem ………. (10). 

 

19. Tegenwoordig draai je de kraan open en het water is er. Vroeger moest je …… (6). 

 

20. Toen Anna trouwde met Hugo de kasteelheer was het gele hof het daar mee eens, 

       men zei: Anna is …………. (13). 

 

21. Een koekoek vraagt zich af: Waar kan ik mijn …….. (8)? 

 

22. Ik schaak niet best, maar ik weet dat ik nog veel ……… (9). 

 

23. Het heeft heel even gemiezerd, maar nu gaat het …… (6). 

De oplossing staat in de Nieuwsbrief van mei 2021. 


