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NIEUWSBRIEF 
Februari 2022 

                                     KBO afdeling Leeuwarden            (opgericht 28 januari 1982) 
 
Redactie en website:          Jaargang 35 no. 01 
Redactie: Bert van der Werff 
Website : www.kbofryslan.nl (zie bij AFDELINGEN) 
 

 
 
Mededelingen van het (be)stuur 
 
Allereerst wil het bestuur jullie een gezond 2022 wensen. Hopende op een jaar met weinig tot geen 
beperkingen zoals in de afgelopen 2 jaar. 
Door de 2 vaccinaties en de aanvullende boosterprik moeten we meer vrijheid kunnen verwachten. 

Bij de laatste Nieuwsbrief en het Magazine van december jl. heeft ieder lid van KBO Leeuwarden van het 
bestuur een cadeaukaart van € 10, - ontvangen. Te besteden bij vele winkels (nu ze weer open zijn....) 
Een geste die door veel leden bijzonder werd gewaardeerd. 

Contributie 2022 
Ook in 2022 blijft de contributie van € 25,- per lid gehandhaafd. 
Graag overmaken op bankrekening NL 23 INGB 0004 0838 88 t.n.v. KBO-afdeling Leeuwarden met 
vermelding van uw naam (namen). 

Toekomst 
Binnenkort is er weer een gezamenlijke vergadering van de KBO afdeling met de PCOB gepland. 
De beide besturen oriënteren zich nu op de activiteiten voor beide verenigingen. 
Dit betreft bijeenkomsten, reisjes, lezingen, excursies, etc.. 

KBO Leeuwarden kampt al enige jaren met een tekort aan bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden zit 
er voor ons geen toekomst in. Vandaar ook de contacten met de PCOB afdeling Leeuwarden. 
Er bestaan tegenwoordig al 3 KBO afdelingen in Friesland, die nauw met de PCOB samenwerken. 
 
 
Jan Broek, voorzitter. 
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Aangifte Inkomstenbelasting 2021 
 
Mensen die vorig jaar hulp hebben gehad van een Belastinghulp krijgen binnenkort weer een (witte) envelop 
met daarin de machtigingscode voor de aangifte Inkomstenbelasting 2021. 
Geef die code direct door aan uw belastinghulp; hij/zij heeft die nodig om uw aangifte 2021 te verzorgen. 
 
De belastinghulp komt, indien mogelijk, persoonlijk bij u thuis. Wat moet u alvast o.a. klaarleggen? 

- Specificatie van uw giften aan algemeen nut beogende instellingen. (z.g. ANBI instellingen) 
- Voor huiseigenaren: overzicht hypotheeksaldo en rente evenals aanslag Onroerend goed 2020. 
- Nota’s van uw specifieke zorguitgaven. (b.v. medicijnen, tandartskosten, etc.)  
- Belastingaanslag(en) en kopie van de aangifte over het voorgaande jaar. 

 
Voor belastinghulp of informatie kunt u contact opnemen met dhr. S. P. Wiersma, tel. 058-2134098. 
 
 
O p r o e p !  
 
Wij zijn kinderen van dhr. A. van der Laan uit Leeuwarden en zijn vrouw S. Robat uit Zutphen.  
Opa van der Laan en oma van der Laan-Jordan woonden in de Leliestraat 2 in Leeuwarden waar ook onze 
ouders inwoonden vanaf hun trouwen in 1949 tot ongeveer eind 1953. Daarna woonden zij in de 
Boerhavestraat 54 tot 23 januari 1955. Onze ouders vertrokken vervolgens vanwege werkgelegenheid naar 
Vogelenzang. (bij Haarlem) 
Vader en Opa van der Laan hadden een goud- en zilver reparatiewerkplaats, naar wij denken, in de 
Leliestraat. Zij repareerden o.a.  kelken en monstransen van de Sint Bonifatiuskerk. 
 
Onze vraag is:  
Weet iemand iets over die werkplaats, waar die precies was en heeft iemand misschien een foto van de 
Leliestraat of van de Boerhavestraat? Op 17 maart aanstaande is het 100 jaar geleden dat vader geboren 
werd en dan is het de bedoeling dat wij, zijn kinderen, de oude plekjes in Leeuwarden gaan bezoeken.  
Ons telefoonnummer is 06-14372507; ons e- mailadres is hhmvdlaan@gmail.com 
Alvast bedankt voor uw mogelijke reacties. 
 
Fam. van der Laan. 
 

 
KBO afdeling Leeuwarden 40 jaar! 

Op 28 januari van dit jaar 2022 bestaat de KBO afdeling Leeuwarden 40 jaar! 
Veel leden kunnen zich wellicht nog het 25-jarig jubileum in 2007 herinneren zoals dat toen werd 
georganiseerd in het verzorgingshuis Nije Hoek. (vlak achter de Bonifatiuskerk) 
De organisatie van dat jubileum was in handen van Threa Claus,  Jan van der Weide en Tjerk Hooghiemstra. 
Het werd een zeer geslaagd jubileum. Enig puntje van kritiek was dat onze 2 KBO vlaggen na afloop waren 
verdwenen en helaas ook nooit meer terug zijn gevonden. 
Bijzonder is ook dat onze huidige voorzitter Jan Broek daar in zijn functie werd benoemd door de leden. 
Hij zit dus nu inmiddels al 15 jaar lang aan het roer om het KBO schip door woelige perioden te besturen. 
Waaronder nu ook Corona…. Die maakt het ons afdelingsbestuur al 2 jaar lang onmogelijk iets voor de leden 
te organiseren. Dat geldt nu ook voor een activiteit als een 40-jarig jubileum organiseren. Het is niet anders!  
 
 
Op de volgende pagina vindt u het  originele jaarverslag over 1982 van de nieuwe KBO afdeling.   
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J A A R V E R S L A G   1 9 8 2. 
 
 
Dit eerste jaarverslag van de afdeling Leeuwarden van de K.B.O. begint op de oprichtingsvergadering op  
28 januari 1982. Sedert die datum is er heel wat gebeurd. 
Was het aantal leden bij het begin 80, nu is het opgelopen tot 160. 
Het, op de  oprichtingsvergadering voorlopig gekozen bestuur, begon met de functies onderling te verdelen 
en de afdeling te organiseren. Voorts zich nader te orienteren op het werkterrein van onze organisatie. 
Verschillende contacten zowel binnen als buiten de organisatie waren daartoe nodig. 
Door de oprichting van een K. B. O. afdeling in onze stad, was het ook mogelijk een afdeling Leeuwarden van 
het Cosbo op te richten. De dames Siemonsma en Brinkmann, alsook dhr. de Boer vertegenwoordigen daarin 
het K. B.O.  Binnen deze groep wordt ook intens gewerkt. 
De afdeling trad voor het eerst naar buiten bij het organiseren van een z.g. ledendag op 30 juni. Er namen 43 
personen aan deel. Het onderwerp was trouw, dat nader uitgewerkt werd in een Eucharistieviering en 
conferentie. Verder was er een gezellige en verzorgde koffietafel en tot slot een musical opgevoerd door de 
6e klassers van de Franciscusschool. Het was een geslaagde dag. 
In september was er een bustocht door de nieuwe wijken van de stad. Er was een busvol belangstellenden. 
De zieke leden werden, in zoverre bekend bij het bestuur, thuis of in het ziekenhuis verrast met een 
bloemetje. 
Contacten binnen de organisatie: 
Cp 27 april woonden 4 bestuursleden en 2 andere leden de Jaarver- gadering bij van de Diocesane Bond in 
Zwolle. 
Ons bestuur bezocht ook enkele malen de vergaderingen van de K.B.0. district Friesland. Mw. Siemonsma 
vertegenwoordigt onze afdeling in dit bestuur. Voor 1983 heeft het Districtsbestuur een vormingscursus 
voor bestuursleden georganiseerd. Ook onzerzijds zal daaraan worden deelgenomen.  
Contacten buiten de organisatie: 
Zoals reeds is gezegd hebben drie bestuursleden zitting in het plaatselijk Cosbo. Gezamelijk werd er een 
Emancipatie-middag georganiseerd, speciaal gericht op de vrouwelijke leden. Ook enkele van onze leden 
bezochten deze bijeenkomst.  
Momenteel is nog een gezamelijke ledenwerfactie gaande. De resultaten zijn nog niet bekend. 
Twee leden van het Cosbo hebben zitting in de S.B.L. (Stichting Bejaardenaangelegenheden Leeuwarden.) 
Een daarvan is mw, Siemonsma. 
In het Districtsbestuur van Cosbo-Friesland heeft mw. Siemonsma eveneens zitting. 
 
Zo ben ik gekomen aan het einde van mijn verslag. Alles overziende mag ik geloof ik zeggen en dan ga ik 
door in de stijl van de oprichtingsvergadering, dat de baby die toen is geboren een flinke kleuter is 
geworden, die al aardig stevig op zijn benen kan staan. Maar hij moet nog groter en flinker worden. Daartoe 
is uw steun steun en medewerking nodig. Wij vertrouwen erop dat U die blijft geven. 
Mogen wij dan samen onder Gods Zegen nog veel voor onze organisatie kunnen doen. 
 
       A.S. Brinkmann 
       Secr’esse 
 
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit de volgende personnen: 
Mw. M.A. Siemonsma    voorzitster 
Dhr.de Boer      vice-voorzitter 
Mw. A.S. Brinkmann    secretaresse 
Mw. Th.Schaafsma-Kalksma   penningmeesteresse 
 
======================================================================================== 
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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 2022 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 
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (van 9 – 12 uur)        058   - 2127388  
Welzijn Centraal (van 9 - 12 uur) voor o.a. formulieren invulhulp     058   - 2348434 
Informatie + aanvraag WMO vervoersvoorziening gemeente Leeuwarden 14     - 058       
Informatie + aanvraag VALYS taxivervoer (vervoer buiten Leeuwarden)  0900 - 9630 
 
Artsen voor 75+ rijbewijskeuring Leeuwarden: 
- Centrum Medische Keuringen (drs J. de Groot), Jacob Cats plein 1      40.- 058-  - 8200040 
- Regelzorg  (div. adressen)  o.a.  MFC wijkgebouw, Lieuwenburg 2        40,- 088   - 2323300 
- Thuiszorg Het Friese Land, Tesselschadestraat 29, Leeuwarden            ?? 0900 - 8864 
 
 (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. 

 

 


