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NIEUWSBRIEF 
Maart 2022 

                                     KBO afdeling Leeuwarden            (opgericht 28 januari 1982) 
 
Redactie en website:          Jaargang 35 no. 02 
Redactie: Bert van der Werff 
Website : www.kbofryslan.nl (zie bij AFDELINGEN) 
 

 
 
Mededelingen van het (be)stuur 
 
Contributie 2022 
Denkt u  nog even aan het overmaken van de contributie van dit jaar? Bedraagt € 25,- per persoon.   
Rekening NL 23 INGB 0004 0838 88 t.n.v. KBO Leeuwarden. Vermeld even de naam/namen er bij.   

Voortgang van onze afdeling 
In de vorige Nieuwsbrief was het 1e  jaarverslag uit 1982 afgedrukt.  Dat is dit jaar precies 40 jaar geleden. 
In die jaren was er behoefte aan een organisatie die de belangen behartigde van en voor “de ouderen“. 
Sommigen gingen al met 57,5 met pensioen (o.a. metaal),  anderen met regelingen zoals  “prepensioen”.   
En iedereen ging daarna op 65 jarige leeftijd met pensioen.  
Dat ligt allemaal inmiddels ver achter ons… 
 
Vorige week heeft het bestuur afscheid genomen van bestuurslid Cor van Nus. Hij is door ons bedankt voor 
zijn jarenlange werkzaamheden, inzet, motivatie en deskundige inbreng. 
In onze laatste bestuursvergadering heeft voorzitter Jan Broek tevens aangegeven om eind van dit jaar te 
stoppen met zijn bestuurswerkzaamheden. Na 15 jaar is de motivatie om verder te gaan ver te zoeken. 
Onze andere bestuursleden hebben vervolgens aangegeven om dan ook te stoppen. 
 
Ondanks diverse oproepen zijn er geen leden geweest die zich hebben aangemeld het bestuur te versterken. 
Gelet op de leeftijden van onze leden, meer dan 75% is boven de 80 jaar, kunnen wij ons dat voorstellen. 
Dat houdt dan wel in dat er aan het eind van 2022 geen bestuur van KBO afdeling Leeuwarden meer is! 
 
In april is er een gezamenlijke bestuursvergadering van KBO en PCOB afdeling Leeuwarden. Daar moeten en 
willen we onderzoeken hoe wij bestuurlijk alsmede met opzetten activiteiten eventueel kunnen 
samenwerken. 

We willen als bestuur nog wel proberen alsnog het 40-jarig jubileum te vieren. Het lijkt er immers op dat alle 
Corona beperkingen binnen niet al te lange tijd worden opgeheven. 
 

Wordt vervolgd! 

Jan Broek, voorzitter. 
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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. 

 

 


