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Van de voorzitter  Gerrit Krol  

 

Een gezond 2023… 

We beginnen in het pas begonnen jaar met een nieuwsbrief zonder bulletin. Dat is even 

wennen, maar niet ongebruikelijk. Dit vanwege het feit  dat het populaire PCOB bulletin 

slechts 10 keer per jaar verschijnt. Jammer maar het is niet anders. 

 

Naast de verschillende goede wensen, wil ik me in dit voorwoord beperken tot de 

allerbelangrijkste nl: Veel heil en zegen, met als goede tweede: een gezond 2023. 

Gezondheid voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor vrienden, 

bekenden, ja voor iedereen eigenlijk. 

 

Ook hoop ik dat er een einde komt aan die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Vreselijk die 

beelden tijdens de Kerst en de Jaarwisseling. Stoppen is mijn diepste wens. Vrede op Aarde. 

 

Nog steeds denk ik terug aan onze advent viering in de Kurioskerk samen met het 

mannenkoor “Patrimonium” .Prachtige zang en mooie verhalen. Het heeft diepe indruk 

gemaakt, bleek achteraf. Volgend jaar weer...? 

 

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 24 januari, dan  zullen we o.a. afscheid nemen van 

onze eminente secretaris Douwe Wagenaar en ontvangen we tevens de directeur van de 

PCOB landelijk, Mevrouw. Rep. Wat kan de PCOB voor ons (nog meer ) betekenen? 

Waarom botert het landelijk niet tussen KBO en PCOB? Hoe kunnen we jongere ouderen 

aan ons binden? Waarom weinig regionaal nieuws in ons Bulletin? Zo maar een paar 

vragen. Ik ben nieuwsgierig naar haar antwoorden? U ook? Komt allemaal! 

Uw aanwezigheid is van groot belang. Ik sluit af:  

Een fijn nieuw jaar toegewenst, zo mogelijk in goede gezondheid en vrede op de 

gehele aarde! 

 

 

Lief en Leed 

Overleden is op 27 november 2022 

• Mw. L. Betzema-Nicolay, Leeuwerikstraat 112 in de leeftijd van 93 jaar. 

Wij wensen haar familie sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Welkom nieuwe leden: 

• Dhr. M. Postma, Richard Holstraat 18 

• Dhr. H. Smits, de Kei 1-Z 

Een goede tijd toegewenst bij onze seniorenorganisatie. 
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Belastingservice KBO-PCOB Fryslân 

De komende maanden moet de inkomstenbelasting 2022 ingevuld worden. 

Hebt u daarbij hulp nodig van een deskundige invuller van KBO-PCOB (HUBA) dan kunt u 

rechtstreeks contact opnemen met onderstaande geregistreerde belastinginvullers: 

* Dhr. W.R. Reitsma, Heliconweg 12  8914 AS Leeuwarden. Tel. 06-44 34 46 60 

* Dhr. G.J. Visser, Ljipstritte 6  9051 AS Stiens   Tel. 058-843 54 02 

Deze service geld alleen voor leden met een klein inkomen tegen een vaststaande 

vergoeding. 

Dhr. S.P. Wiersma is gestopt als Coördinator Belastinginvulling KBO-PCOB. 

Het bestuur dankt hem hartelijk voor zijn jarenlange inzet. 

 

 

Vooraanmelding Middagreis naar Blauwe Stad 

In verband met een minimale bezetting van 40 personen vragen wij u om u vóór 

1 februari 2023 aan te melden voor de middagreis  2023.  

De betaling van de kosten vindt plaats omstreeks 1 april 2023.  

Bankrekeningnummer wordt later doorgegeven. 

 

Aanmelden bij:  

Foekje Breimer,  

Zwenkgras 86,  

8935 HE Leeuwarden:  

Tel. 058 288 5558 of f.breimer9@upcmail.nl   

 

Reisdoel:   Rondvaart Blauwe Stad, Winschoten (Gr.) 

Datum:   dinsdag 16 mei 2023  

Kostenplaatje:  €. 68,00 p.p. 

Start ophaalroute:  Van Harinxmaplein om 11.30 uur,  

   Swettehiem om 11.45 uur en  

   De Hofwijck om 12.00 uur.  

 

12.15 uur:  Vertrek uit Leeuwarden 

14.00 uur:  Vertrek met rondvaartboot vanaf Midwolde 

  Rondvaart 2,5 uur langs alle woongebieden van de Blauwe Stad 

   Een gids aan boord geeft uitleg 

   Aan boord 2x koffie/thee met gebak 

16.30 uur:  Vertrek naar locatie voor een 3-gangen diner 

19.15 uur:  Vertrek terug naar Leeuwarden 

20.00 uur:  Terug in Leeuwarden 

20.45 uur:  Einde ophaalroute 

 

Wij hopen weer op een gezellige middagreis met een volle bus! 

De Activiteitencommissie 

 

 - - - - - - - - - - 

Meer voordelen en informatie over de PCOB en KBO kun je vinden op 

pcob.nl/afdelingen/leeuwarden en kbo-pcob.nl 

mailto:f.breimer9@upcmail.nl
https://www.pcob.nl/afdelingen/leeuwarden/
https://www.kbo-pcob.nl/
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Seniorenorganisatie: Wat heb je eraan? 

Waarom is het belangrijk om lid te zijn van de seniorenorganisatie. Wat heb je eraan? 

 

PCOB Leeuwarden heeft de directeur van de landelijke KBO-PCOB, Ingrid Rep (60), 

uitgenodigd om te spreken over het belang van organisaties voor senioren. Ingrid Rep: 

“Vijftigplussers zijn van betekenis in onze maatschappij. Het is belangrijk dat zij een 

krachtige stem laten horen en hierbij goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge 

leeftijd kunnen senioren vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB 

maakt zich samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, 

zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van 

vandaag en morgen.” 

 

60-plussers en plaatselijke thema’s 

De KBO-PCOB is een vereniging van, voor en door leden. Bij de lokale afdelingen 

ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en worden belangen van senioren 

behartigd. Vrijwilligers zetten zich in om andere senioren te helpen. Zo ook de PCOB-

afdeling Leeuwarden. Belangenbehartiging, gecombineerd met elkaar ontmoeten en 

activiteiten ondernemen dat is het mooie van de seniorenorganisatie. Het Magazine van 

KBO-PCOB, internet en nieuwsbrief verbindt hierin. Landelijke en plaatselijke thema’s krijgen 

hiermee aandacht. KBO-PCOB wil de aandacht nu meer verleggen naar 60 plussers. De 

zestigplussers staan anders in de samenleving dan de zestigers van 20 jaar geleden, stelt 

Ingrid Rep.  

 

Landelijk bureau 

Sinds 2017 hebben de twee landelijke verenigingen Unie KBO en PCOB hun krachten 

gebundeld. Deze twee verenigingen zijn geworteld in de katholieke en de protestants-

christelijke traditie. Als seniorenorganisatie KBO-PCOB maakt zij zich sterk voor tal van 

belangrijke thema’s, zoals zorg, wonen en koopkracht. Ook met andere organisaties wordt 

de samenwerking gezocht. Samen met de ouderenbonden ANBO, Koepel Gepensioneerden 

en NOOM vormt KBO-PCOB de Seniorencoalitie, samen goed voor 350.000 leden. 

Daardoor zijn zij samen de belangrijkste gesprekspartner in Den Haag op ouderenthema’s. 

Het verenigingsbureau in Nieuwegein faciliteert deze afdelingen en verzorgt de landelijke 

belangenbehartiging, communicatie en marketing, maar ook de ledenservice, -administratie 

en de boekhouding. 

 

Themamiddag 

Over de betekenis van een seniorenorganisatie, ook voor jongere 60 plussers organiseert 

PCOB Leeuwarden een themamiddag in de Kurioskerk, Julianalaan 38 op dinsdagmiddag 24 

januari 2023 en begint om 14:30 uur en eindigt ongeveer 16.30 uur. Deze bijeenkomst is 

uitdrukkelijk ook toegankelijk voor niet leden. Opgeven kan via pcobleeuwarden@gmail.com.  

Bestuur PCOB-Leeuwarden 
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PCOB thema-bijeenkomst 

Het bestuur nodigt u graag uit voor de ledenbijeenkomst op  

24 januari 2023 in de Kurioskerk. 

Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. 

 

1. Opening door de voorzitter Gerrit Krol 

2. Zingen: Lied 518 :1 en 6 

Hoe helder staat de Morgenster, en straalt mij tegen van zover, 

De luister van mijn leven.  

Kom tot mij Zoon van David kom, mijn Koning en mijn Bruidegom, mijn hart wil ik U 

geven. 

Lieflijk, vriendelijk, schoon en heerlijk, zo begeerlijk, mild in  

’t geven, stralend, vorstelijk verheven. 

 

Laat al het vrolijke geluid, van stemmen, van viool en fluit, 

te zijner ere klinken. 

Hij staat voor altijd aan mijn zij. Mijn schone liefste is van mij, 

in Hem wil ik verzinken. 

Laat ons samen spelen zingen, dansen springen voor de Here, 

die de koning is der ere. 

 

3. Inleiding door mw. Ingrid Rep over: 

“Wat kan de PCOB voor ons (nog meer) betekenen”! 

4. Pauze……………Koffie/thee. 

5. Nabespreking met uw vragen aan mw. Rep.  

6. Mededelingen door bestuur en rondvraag 

7. Slotlied: Lied 536 : 3  

Maar, Heer, de haard van Uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

8. Sluiting   

 

Betaalverzoek voor de onkosten 

Deurcollecte bij de uitgang voor bestrijding onkosten thema-bijeenkomst  

PCOB Leeuwarden in de Kurioskerk op 24 januari 2023 

Of scan de QR-code. Gebruik de Camera App op je telefoon 

 

 
 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=9MAsaV3CR62VWI8ZbMg_Nw 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=9MAsaV3CR62VWI8ZbMg_Nw

