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Nieuwsbrief PCOB-Leeuwarden – juni 2021
Van de voorzitter.
Maandag, 17 mei jl. zijn mijn vrouw en ik voor de tweede keer gevaccineerd in het WTC te
Leeuwarden. Niet of nauwelijks last van gehad. Dat betekent dat wij vervolgens voor 90/95%
zijn beschermd voor de onzichtbare vijand: Corona. En gelet op het tempo van vaccineren ga
ik er van uit dat nog voor de zomervakantie een ieder boven de 50 is gevaccineerd. Dus ook
alle PCOB leden, voor zover ze deel hebben genomen aan het vaccinatieprogramma.
Een opluchting voor ons allen: weer kinderen en kleinkinderen kunnen en mogen ontmoeten,
het kerkbezoek komt weer op gang, vakanties worden weer gepland enz. enz. Wat voor onze
afdeling van belang is zijn de “Kurios bijeenkomsten”. Na Pinksteren komen we als bestuur
weer voor het eerst bij elkaar en ik hoop dat we groen licht kunnen geven voor een
1e bijeenkomst in september. Het “normale” leven komt dus weer op gang.
Nog even een tweetal aandachtspunten: Graag vraag ik nog aandacht voor de vraag aan alle
leden van onze afdeling om suggesties en/of ideeën aan te dragen, die kunnen dienen als
input voor de diverse politieke partijen ten behoeve van de raadsverkiezingen in maart 2022.
(sturen of mailen naar Jeanet Dijkema of Gerrit Krol pcobleeuwarden@gmail.com ).
Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomerperiode. Ik wens u veel gezondheid in de komende
tijd, pas goed op u zelf en uw naasten. Zullen we afsluiten met: Tot september in
de Kurioskerk?
Gerrit Krol
Wisseling.
Eén van de activiteiten binnen het bestuur is het “in elkaar zetten” van de nieuwsbrief. Dat
betekent dat je alle gegevens doorgeeft aan de leden. Je moet alert blijven, je mag niets
vergeten, je moet dit wel en je mag dat niet, kortom je bent een doorgever van het bestuur
richting de leden. Soms veel kopij, soms weinig. 13 jaar heeft Jeanet Dijkema deze klus
geklaard. Ruim 100 exemplaren van de nieuwsbrieven heeft zij vol geschreven met hulp van
andere medewerkers. Ik mag zeggen: Naar volle tevredenheid. Heel veel uren heeft zij besteed
aan het klaar maken van de nieuwsbrief; heel vaak was een dergelijke klus haastwerk en haast
veroorzaakte vaak stress. Jeanet, heel hartelijk dank voor dit werk gedurende 13 jaar. Een
grote pluim! De secretaris zal vanaf dit moment het werk voortzetten.
Douwe Wagenaar.
Mutaties in het ledenbestand.
Het bestuur ontving een bericht van overlijden op
17 december 2020. Mw. M.M. van der Lijn, Jansoniusstraat 4 K. 217, 87 jaar.
29 april 2021. Dhr. P.H. de Koe, Ferdinand Bolstraat 11, 81 jaar.
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6 mei 2021. Mw. G.J. Florijn-van der Galiën; Insulindestrat 11, 66 jaar
10 mei 2021. Mw. J. Kunnen-Hoekstra, Bleekhof 49, 89 jaar.
Bestuurssamenstelling.
Voorzitter: Gerrit Krol
06-22247102
Secretaris: Douwe Wagenaar
058-2150366
Penningmeester: Henk Halma
058-2136956
Lief & leed: Jeanet Dijkema
058-2660168
Ledenadministrateur: Jan de Vries 058-2139792
Algemeen adjunct: Ida Hollander 058-2157217
Website PCOB-Leeuwarden: pcob.nl/afdelingen/leeuwarden
Rijbewijskeuringen voor 75+.
Als u een medische keuring nodig heeft, geef dan vooraf even duidelijk aan dat u lid bent van
PCOB! Normaal kost een keuring momenteel € 50,-- U kunt korting krijgen bij de volgende
adressen:
• Keuringsarts J. de Groot van het centrum voor medische keuringen (CVMK). Keuringen
vinden plaats na telefonische afspraak: 058-8200040, Jacob Catsplein 1.
• Thuiszorg Het Friese Land, telefoon: 0900-8864, Tesselschadestraat 29 Leeuwarden.
Als u lid bent van het Friese Land: 036-7200911. Geldt een tarief van € 40,-Belastingservice KBO-PCOB Friesland.
Hebt u hulp nodig van een deskundige invuller van KBO-PCOB 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. Telefoon: 06-44344660
Dhr. G.J. Visser, Ljipstrjitte 6, 9051 AS Stiens. Telefoon: 058-8435402
Coördinator voor KBO-PCOB Fryslân: dhr. S.P. Wiersma. Telefoon: 058-2134098
Algemene telefoonnummers.
Alarmnummer (Politie, brandweer, ambulance) 112
Alarmnummer politie (geen haast) 0900-8844
Dokterswacht (in MCL, voor spoedeisende hulp buiten de gewone praktijdtijden): 09001127112.
Meldpunt gemeente in verband met klachten over uw leefomgeving of overlast: 14058.
Onderzoek voor ledenwerving en ledenbehoud.
KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Om inzicht te krijgen waarom leden voor
het (actieve) lidmaatschap kiezen is het noodzakelijk dat de vereniging meer kennis krijgt over
de motivatie van de leden. Ook wil KBO-PCOB meer inzicht krijgen in wat redenen zijn voor
toekomstige leden om lid te worden en/of actief te worden op lokaal, provinciaal of landelijk
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niveau. Zie ook het bericht op onze webpagina pcob.nl/nieuws/onderzoek-voorledenwerving-en-ledenbehoud-kbo-pcob. Deelnemen aan het onderzoek kan deze link .
Mochten leden geen gebruik kunnen maken van de link of geen e-mail hebben dan kan ook
gebeld worden met de Servicetelefoon (030-340 0655) van maandag tot en met donderdag
van 10.00- 13.00u. De vragenlijst sluit op 10 juni as.
Henk Halma.
Puzzelpagina.
Ook de juni-brief staat weer vol met puzzels. Wij horen links en rechts dat u deze puzzelinfo
wel op prijs stelt. Weet u wat heel erg leuk is? Het opsturen van uw oplossing. Doe het maar
eens!
Eerst de oplossingen van de vorige keer.
A. Bijbelquiz: 1. Babel 2. Sadrach, Mesach en Abednego 3. Baruch 4. Mosterdzaadje 5.
Benjamin.
B. Kris-kraspuzzel: flapoor, peetoom, zangstem, bedtijd, drinkwater, allereerst,
fietstocht, zomerhuisje, nachtuil, korting, kerstster, zwembad, doperwt, wapensmid,
zoldertrap, hoektand, donderslag.
C. Woordpuzzel: Oplossing: Boterhamzakjes.
Hartelijk dank voor uw oplossingen. Mw. Bakker en Anne Sjoerd ontvangen weer een leuke
prijs. Helaas zijn er weinig inzenders! Jammer. Heel veel oplossingen zijn nog steeds zeer
welkom! Graag inleveren voor 25 juni bij Douwe Wagenaar, Mozartstraat 107,
(denewagenaar@lijbrandt.nl).
A. Bijbelquiz:
1. Hoe oud was Mozes toen moeder hem in het riet langs de rivier verstopte?
2. Wat verzamelde Ruth in het veld van Boaz?
3. Door wie werden de twee spionnen van Jozua verborgen?
4. Hoe heette de opvolger van Elia?
5. Hij was de rijkste man van het Oosten; hij had o.a. 500 ezelinnen. Wie wordt bedoeld?
B. 2 = 1 Puzzel. Welke woorden links en rechts van het streepje horen bij elkaar?
muil - zerk
bedel - regen
achter- land
tuin
- arts
graf - aarde
struik - man
mier - aster
mot
- eind
over - koek
herfst - uit
neder - zoet
dieren - rover
edel - peer
boter - armband
C. Welk woord hoort niet in het rijtje thuis.
A. Kaatsveld B. Voetbalveld C. Barneveld D. Beneveld E. Knollenveld.
D. Namen noemen. Welke voor- en achternamen horen bij elkaar? Noteer ze.
Appel, Jules, Cuyp, Paulus, Hals, Pablo, Clinton, Holmes, Vincent, Jan,
Van Gogh, Bill, Steen, Sherlock, Potter, Karel, Frans, Verne, Albert, Picasso.

