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NIEUWSBRIEF 
Juli/Augustus 2021 

                                     KBO afdeling Leeuwarden            (opgericht 28 januari 1982) 
 
Redactie en website:          Jaargang 34 no. 06 
Redactie: Bert van der Werff 
Website : www.kbofryslan.nl (zie bij AFDELINGEN) 
 

 
 
Mededelingen van het (be)stuur 
 
Eindelijk kan ik na maanden een positief stukje voor de Nieuwsbrief schrijven. 
Na de vele vaccinaties, de positieve resultaten op de IC’s en Corona opnames mogen we hopen op een 
mooie zomer met meer vrijheid. Als dan ook nog de mondkapjes plicht wordt afgeschaft gaan we ons 
oriënteren op het op te zetten programma van de KBO Leeuwarden na de vakantieperiode.  
Ingaande zaterdag j.l. hoeven de mondkapjes in ieder geval niet meer in de winkels. Veel prettiger! 
 
Veel hangt ook af welke voorwaarden er nog gesteld worden aan een bus of boottocht. 
Nog een mondkapje en anderhalve meter? Of van tevoren ( nog)  steeds een snel toets? 
 
We kijken ook naar geplande activiteiten van de PCOB afdeling in Leeuwarden. 
Samen optrekken voor gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten, dit alles met als doel : 
 
Het aantrekkelijk maken voor senioren om zich aan te sluiten bij onze bonden! 
 
Het bestuur wenst alle leden een zomer zonder beperkingen toe waarbij men zich weer zo vrij mogelijk kan  
verplaatsen. 
 
Jan Broek, voorzitter. 

 

 

Zomerfietstochten met de KBO  
 
Datum: Tijd: Startpunt:  Richting: 
 
01 juli 13.30 RK Vitus kerkhof Marsum, Beetgum (pauze) en via Berlikum weer naar Leeuwarden. 

12 aug  13.30    Verl.Schrans (Fietszaak) Ritzumazijl, Weidum, Reduzem (pauze) en weer naar  Leeuwarden. 
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VASTE RUBRIEKS INFORMATIE 

 
KBO Leeuwarden secretariaat:   
Mevr. W.P.H. Midden, telefoon: 0518-470039;   emailadres:  kbo.leeuwarden@gmail.com. 
 
KBO Leeuwarden ledenadministratie + Nieuwsbrief:   
Dhr. S.F. van der Werff, telefoon: 058-2153832;   emailadres:  sf.vanderwerff@gmail.com. 
 
KBO Leeuwarden lidmaatschap en contributie: 
Financiële administratie: dhr. T.J. van der  Zee, telefoon 0511-475067, emailadres: t.zee14@upcmail.nl. 
Het KBO lidmaatschap is individueel. De jaarcontributie voor 2021 bedraagt € 25,- per persoon.  
Betaling via bankrekening NL23 INGB 000.40.83.888 t.n.v. KBO afdeling Leeuwarden te Hurdegaryp.  
LET OP: u ontvangt geen nota of acceptgiro van ons, dus zelf even spontaan het bedrag overmaken! 
 
Commissie Ziekenbezoek: 
Als u in uw omgeving leden kent die graag een keer ziekenbezoek willen ontvangen geef dit dan even door 
aan onze contactpersoon Zr. Veronique. (telefoon 058-2122078) 
 
Belangrijke telefoonnummers: 
Alarmnummer (Brandweer, Ambulance, Politie)        112  (gratis) 
Alarmnummer Politie (algemeen)           0900 - 8844 
Dokterswacht Leeuwarden (in MCL)          0900 - 1127112 
KBO-PCOB: Juristen- en Pensioentelefoon, Wonen & Zorg       030   - 3400655 
Welzijn Centraal (van 9 - 12 uur) voor o.a. formulieren invulhulp     058   - 2348434 
Informatie + aanvraag WMO vervoersvoorziening gemeente Leeuwarden 14     - 058       
Informatie aanvraag VALYS   vervoer (vervoer buiten Leeuwarden)  0900 - 9630 
 
Artsen voor 75+ rijbewijskeuring Leeuwarden: 
- Centrum Med. Keuringen (dr. de Groot), Jacob Cats plein 1.            30.-  06     - 51827606 
- Regelzorg  (diverse adressen)  o.a. gebouw Crystallic Leeuwarden 30,-  088   - 2323300 
 
 
 (Uitknippen langs stippellijn) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Word nu lid van de KBO! 
Ja, ik word lid van de KBO en meld me hierbij aan: 
 
Voorl. ......…….Naam (+meisjesnaam).…………...............................................................………… 
Geboortedatum……………………………….Emailadres:……………..…………………………………………………………….… 
Man/Vrouw….Woonadres.…………..………...................................…………………………….Huisnr….….…..………. 
Postcode.......……………..Woonplaats..…....................................Telefoonnr…......……….....……….............. 
 
Handtekening............................................................. 
 
Stuur uw aanmelding naar secretaris KBO Leeuwarden, D.Miedemastrjitte 21, 9047 JG  Minnertsga. 

 

 


