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Ik ben in het bezit van een kastje wat vroeger bij de 
opa van mijn man op de toonbank stond. Opa had 
een sigarenwinkel op de Voorstreek. De zaak van 
opa heette eerst de Tabaksfabriek de Oldehove, dat 
stond boven in de gevel. Op het raam stond de 
Blauwe reiger.
In het kastje werden pijpen en tabak 
tentoongesteld.
Ik gebruik het kastje om dierbare dingen in te 
bewaren. 
Ik zal dat kastje nooit weg doen, omdat ik er aan 
gehecht ben, maar bovendien ook heel mooi vind.

Vriendelijke groet,
S. v.d. Moolen.

Hallo....
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Om in uw agenda te noteren:

6  mei 2021 om 16.15 uur

Live uitzending Omrop Frylân

Onthulling gedenkraam 

Stichting Friesland 1940-1945

Fietsvrienden
Helaas is het fietsen in april niet doorgegaan maar we houden de moed er in.

We starten dit jaar in de maand mei op woensdag 12 mei met een 
tochtje door de Trynwouden.
We gaan koffiedrinken in de Vertakking en met een beetje geluk kunnen we ook 
weer een potje lekkere jam mee naar huis nemen.
Opgave voor woensdag 12 mei: vanaf vrijdag 30 april van 2 uur tot 8 uur bij 
Klaasje Jonker, Telefoon 06 8007 8387 Opgave persoonlijk, dus niet via de app.
Start:  2 uur bij Albert Heyn in Camminghaburen.

Op zaterdag 29 mei gaan we richting Earnewald.
Gelukkig gaat het pontje in Warten weer varen dus hoeven we niet om te fietsen 
en kunnen we heerlijk genieten  op de pont van de mooie omgeving.
We gaan koffiedrinken bij Wester Sail in Earnewald en fietsen daarna weer naar huis.
Opgave voor zaterdag 29 mei: vanaf  vrijdag  21 mei van 2 uur tot 8 uur bij Klaasje Jonker
Telefoon 06 8007 8387  Opgave persoonlijk, dus niet via de app.
Start:  2 uur bij de Jumbo in Zuiderburen

Graag zien wij eens “nieuwe” leden en met name mannen.
Klaasje Jonker
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Nieuwe kandidaat voorzitter.
Na een lange speurtocht naar een nieuwe voorzitter voor LOS, heeft 
zich een nieuwe kandidaat gemeld. Ons lid mevr. Mariet Wit heeft 
aangegeven deze functie op zich te willen nemen.
In de bestuursvergadering van 12 april, heeft zij zich als kandidaat 
gepresenteerd. Het bestuur heeft in die presentatie voldoende 
vertrouwen gekregen om haar op de eerst mogelijke ledenvergadering 
als voorzitter te benoemen. Tot die tijd zal zij op interim-basis de taak 
van voorzitter op zich nemen.
Inmiddels heb ik dan ook in vol vertrouwen in haar de interim-
voorzittershamer aan Mariet overgedragen. Elders in dit nummer zal 
zij zich zelf aan de leden presenteren.
In deze moeilijke periode, blijft het moeilijk voor de regering de 
pandemie onder controle te krijgen. Onduidelijkheden beheersen het 
gehele proces. Wat de ene dag wordt gezegd, kan de volgende dag 
weer worden tegengesproken.
Ook het vaccineren wil niet echt op gang komen, mede door 
wisselende opvattingen wie voorrang moet krijgen. In het begin werd 
er gesteld dat eerst alle ouderen gevaccineerd dienden de worden. Dat 
bleek geen haalbare kaart doordat er geregeld nieuwe doelgroepen 
tussendoor kwamen, een discussie die nog steeds loopt. Dan waren er 
weer leveringsproblemen, werden er verschillende vervelende 
bijwerkingen bekend, zoals bij AstraZeneca waarmee, op het moment 
van schrijven van dit stukje, het vaccineren inmiddels tijdelijk is 
gestopt. En dat levert natuurlijk ook weer nieuwe vertragingen op.
Het goed scorende vaccin Pfizer, waarvan de zeer goede werking met 
score van 95%, door de producent wordt gegarandeerd als na drie 
weken een tweede vaccinatie plaatsvindt. Deze periode is inmiddels al 
opgerekt tot 6 weken en er nu zelfs gedacht wordt om de periode nog 
verder op te rekken, ondanks dat de producent heeft aangegeven dat 
de goede werking is gebaseerd op een tweede vaccinatie na drie 
weken.
En zo kunnen wij nog wel doorgaan en vergroot, zeker bij ouderen, de 
onzekerheid hoe dit allemaal gaat aflopen en dat geeft veel 
spanningen. Het heeft alle aandacht van het bestuur en de 
activiteitencommissie.
En bij gebrek aan ledenvergaderingen en activiteiten proberen wij 
onze leden een hart onder de riem te steken door het sturen van 
kleine attenties zoals alle leden inmiddels hebben gemerkt.
Dit wordt erg gewaardeerd blijkens de reacties die b.v. onze 
belastingadviseurs bij de mensen thuis kregen, naast de reacties die 
wij als bestuur kregen.
En het doet ons dan ook goed dat wij hierdoor in deze donkere 
periode voor een beetje licht kunnen zorgen.
Tot slot wil ik Froukje Bruining en Gerard van Steijn hartelijk bedanken 
voor de zeer prettige samenwerking in de afgelopen maanden.

Jan van Olffen

Mededelingen van het bestuur
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Afgelopen herfst las 
ik een advertentie 
van LOS: Dit sprak 
me wel aan, samen 
met mijn partner zijn 
wij lid geworden. Al 
snel kreeg ik het 
maandelijkse 
bulletin LOSVAST en 
zag ik daarin alle 
activiteiten. 
Dit voorjaar zag ik 
dat de 
voorzittersfunctie 

nog steeds vacant was en dacht ik: Is dit misschien 
iets voor mij? Ik wilde me wel graag  eerst 
oriënteren  wat het allemaal inhield.

Ik zal me even voorstellen: Mijn naam is Mariet Wit, 
geboren en getogen in de kop van Noord Holland en 
door het werk van mijnechtgenoot in het noorden 
van het land terecht gekomen.
In mijn jonge jaren ben ik gestart als 
apothekersassistente, daarna door omstandigheden 
een slijterij gerund, een paar jaar later gestart met 
een opleiding als dames-heren kapper en enige 
jaren een eigen bedrijf  gehad.
Toen kwam het onderwijs op mijn pad en heb ik in 

de richting “Uiterlijke verzorging” 20 jaar les 
gegeven aan de Friese Poort. Op een gegeven 
moment komt het pensioen in zicht. Ik dacht iedere 
dag thuis zitten is voor mij geen optie en ik heb dus 
10 jaar lang trouwambtenaar van onze prachtige 
Gemeente mogen zijn. 
Vanaf 2000 ben ik zijdelings bij de gemeentepolitiek 
betrokken en ben daar nu nog bestuurslid van. 
Enerzijds ben ik  actief maar ik gun mezelf ook de 
ruimte om te ontspannen en te genieten in het weg 
zijn met mooi weer met de camper, ‘s winters kan ik 
me iedere week uitleven op het ijs als  
“schoonrijder” en daarin  met shows Friesland 
vertegenwoordigen om in Fries kostuum te 
schaatsen.

Ik hoop dat mijn levenservaring en kennis er aan zal 
bijdragen dat we samen tot inzichten  komen op 
vele niveaus dat zal leiden tot een prettige 
samenwerking met allen die LOS een warm hart toe 
dragen en zich daarvoor inzetten.

Mariet Wit

Kennismaken met de nieuwe interim-voorzitter

Jan bedankt!

Toen wij in november 2020 zonder voorzitter 
kwamen te zitten, waren we blij dat Jan van 
Olffen interim-voorzitter wilde worden. Jan was 
één van de oprichters van LOS en kent de 
vereniging als geen ander.
Nu we een nieuwe interim-voorzitter hebben 
willen we Jan hartelijk bedanken voor zijn inzet 
het afgelopen half jaar.

Froukje en Gerard 

Foto: Johan Eisma
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Geachte leden 
We kregen het verzoek om bij onze leden onder de 
aandacht te brengen dat men online een Yoga 
cursus kan volgen. 

De kosten hiervoor bedragen €18,- per maand. Het 
abonnement is direct opzegbaar. Wilt u nadere 
informatie hierover, dan kunt u contact opnemen 
met Machteld Kiestra, 058 - 2155562, 
e-mailadres: mkiestra.ppe@gmail.com 
of kijken op https://ppemmakade.nl/online-yoga/ 

Hartelijke groeten van Machteld

LOS heeft een eigen Facebookpagina: 
www.facebook.com/los.leeuwarden.3
Neem ’s een kijkje!

DIGI-D Fraude
Gisteren kreeg ik een telefoontje van iemand 
waarvoor ik de belastingaangifte heb ingevuld.
Deze persoon had een SMS-je gekregen van een 
vreemd, onbekend telefoon nummer.
Het nummer begon met 31 en daarna een 6 (van 
06).

Nu is dat niet erg want de code voor het bellen uit 
het buitenland met een Nederlandse telefoon is 
0031, of +31.

Tot zover geen probleem, maaaaaaar.
Toen ik het nummer terug belde kreeg ik de 
mededeling dat dat nummer niet in gebruik was.
De tekst van het bericht luide: S I D / terugbetaling 
DIGI-D  € 704.79.

Toen ontstonden er een paar vraagtekens (grote).
Navraag bij de belastingdienst leerde het volgende:

 1 De belastingdienst stuurt nooit een SMS naar 
iemand over een betaling.

 2 De belastingdienst rekent alleen met hele 
euro’s, dus niets achter de komma.

 3 Dit is dus een Phishing mail waarin men 
probeert om kontakt met u te krijgen om zo bij 
uw bankrekening te kunnen komen en deze te 
plunderen.

 4 Als dit dus bij u ook een keer gebeurd is er maar 
een optie en dat is niet reageren en het SMS 
bericht verwijderen.

 5 Als laatste tip, schrijf het telefoon nummer even 
op voor het geval u met dit nummer wordt 
gebeld en als dat gebeurd verbreek direkt de 
verbinding en luister niet naar de praatjes.

 6 Tegen deze mensen (BOEVEN) mag je gerust een 
keer niet fatsoenlijk zijn.

 7 M.a.w.  LET OP EN KIJK UIT.

Willem de Boer 
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Jaap’s Hoekje

Het laatste ommetje door 
Hoek
De vorige keer hadden we het over 
bijzondere bewoners/bewoonsters 
van het Hoeksterpad en omstreken. Een bijzonder 
nijvere vrouw hebben we daarbij nog niet genoemd. 
Saakje Prozee, de nijvere koopvrouw in lompen en 
metalen, woonde aan het Hoeksterachterom op 
nummer 10. In haar propere huisje was een keur 
aan antiek en curiosa te vinden. Op bijgaande -niet 
zo scherpe- foto zien we Saakje in een 
karakteristieke houding. Al soppend en dweilend 
hield ze haar huisje schoon.
De ‘werkplaats’ van Saakje bestond uit een oud-

papier- en lompenpakhuis in de Amelandsstraat. 
Daar goochelde ze met haar bascule en gewichten 
altijd zo opzichtig dat de aanbrengers van ‘handel’ 
steeds de (terechte) indruk kregen met de weeg-
resultaten bij de neus genomen te zijn.
Als ik me niet vergis dan heeft Saakje ook ooit nog 
eens een 'dikke pats' gewonnen in de Staatsloterij.

Het Hoeksterachterom verdween voor de 
nieuwbouw van bejaardenhuis Het Nieuwe Hoek; 
het Hoeksterpad en de naastgelegen Baljeebuurt 
maakten een minstens zo grote metamorfose door 
na bouw van het door architect Gunnar Daan 
ontworpen appartementencomplex bijgenaamd De 
Banaan. De kromming van het Hoeksterpad vinden 
we nog in het ontwerp terug.
Daarmee verdween ook een schilderachtig ‘streekje’ 
woninkjes en kleine bedrijfjes, onder andere van de 
bekende autorijschoolhouder Bouma. Zoon Wouter 
Bouma verhuisde naar Vlieland; daar kwamen we 
hem een aantal jaren geleden tegen als accordeo-
nist/entertainer op de Vliehors Expres.

De achter- en zijkant van het 
Sint Bonifatiuskerk-complex 
werd door het verdwijnen 
van Baljeebuurt en een deel 
van de Amelandsstraat van 
de straatkant wel beter 
zichtbaar. 

Van de voormalige 
Nieuwekade staan nagenoeg 
geen twee stenen meer op elkaar. Op de plaats 
waar we nu een wooncomplex tegenkomen met de 
fraaie naam De Walburg, troffen we zo rond 1950 
een keur aan woninkjes en bedrijfspandjes. Zo was 
daar de bekende garage van de familie Ooiman en 
het woonhuis annex kantoor van de brandstoffen-
handelaar Nieuwenhuis (later gefuseerd met 
Oosterhuis tot Brandstoffenhandel Nieuwenhuis en 
Oosterhof in de Jacob Binckesstraat). 
Ook het vergaderlokaal van de Arbeidersbond 
vonden we hier terug. Na de vergaderingen stonden 
de ramen nog urenlang open om de sigaren- en 
sigarettenrook te laten ontsnappen. Dat kunnen we 
ons nu nauwelijks meer voorstellen.
In die tijd was er aan de Nieuwekade zelfs nog de 
ingang van de Jan Mutsekesteeg, een doodlopend 
steegje met slechts twee kleine woninkjes.
Dit was nog een van de vele steegjes en stegen die 
we vroeger tegenkwamen in de hoek tussen Tuinen, 
Nieuwekade en Amelandstraat. Met andere 
woorden, het was een 'griemel' aan steegjes en 
sloppen. Daar woonden tussen 1640 en 1800 dan 
ook heel veel handwerkslieden, vooral pijpen-
bakkers en pijpenmakers. 
Toen een deel van de Nieuwekade verpauperde 
werd het -tijdelijk- door sommige nieuwe 
ondernemers bevolkt. Omstreeks 1970 vonden we 
er bijvoorbeeld nog een goedkope supermarkt van 
de firma Brouwer uit Heechterp, onder de naam 
Massamarkt. Maar ja, dat is ook alweer verleden 
tijd!
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Van het pand op 
de hoek van de 
Nieuwekade en de 
Tuinen, waar ooit 
een lectuurwinkel 
zat, herinner ik me 
nog heel goed de 
bewoner van de 
bovenverdieping. 
Dat was Peters, 
eigenaar en 
uitbater van de 
patatwagen vlak 
naast de 

Vlietsterbrug. Een heel bijzondere ondernemer; ooit 
was hij kelner in de horeca, totdat hij ziek werd en 
na een amputatie beide benen kwijtraakte. Hij reed 
op een rolstoel op een soort rail door zijn 
patatwagen. Zo deed hij zijn werk en bediende hij 
zijn klanten. Ooit moest ik hem thuis eens helpen 
met zijn televisie. Dus moesten we naar boven! Hij 
reed zijn rolstoel tot aan de voordeur, zette het 
voorwiel schrap tegen de muur en wipte op zijn 
handen door de voordeur. Voordat ik er erg in had 
was hij al boven. Zo sterk was hij in zijn armen en 
handen!     

Het laatste deel van dit ommetje gaat langs de 
noordkant van de Tuinen, ooit een van de winkel-
straten waarlangs het winkelend publiek uit het 
oosten van de stad naar de binnenstad trok. Net als 
in de Oosterstraten was het vroeger juist in deze 
winkelstraten op zaterdagmiddagen erg druk. Op 
weg naar de binnenstad was hier ook van alles te 
koop.

In tegenstelling tot vroeger zijn er tegenwoordig aan 
de Tuinen weinig ‘gewone’ winkels meer. De mooie 
schoenenwinkel van Herman Steeman staat de oude 
Leeuwarders misschien niet meer nog zo helder 
voor de geest, zijn reclameleus des te meer: ‘Un 
Liwwadder gaat foor skúnen naar Steeman oppe 

Túnen’. De mooiste 
Liwwadder slagzin ooit!

Tussen het pand van Steeman 
(Tuinen 35) en nummer 37 zit 
nog steeds een steeg. Het 
straatnaambordje is niet meer 
aanwezig, maar het is de 
aloude Pijpbakkerssteeg, 
genoemd naar de hand-

werkslieden die hier 
vroeger in hun 
piepkleine huisjes ook 
nog hun beroep 
uitoefenden.

Als ik een oud 
adresboek van 
Leeuwarden 
doorblader, dan valt 
het aanbod van ‘kleine’ 
winkeliers op. Barbier 

Stienstra (ook in rookartikelen), Fahner, 
schoenmaker en -winkelier, Hollenga 
(horlogemaker), loodgieter Willigers, Van der Meij, 
een winkelier in herenmodes en Groen van de 
melkwinkel. Latere middenstanders als Zaadhandel 
Van Beusekom, Geubels, handelaar in porselein en 
kristal, drogisterij Prinsen, banketbakker Geestman, 
doe-het-zelver Johan van Oostveen en de verf- en 
behangwinkel van Vossenberg staan u misschien 
beter voor de geest.

Aan het eind van deze korte wandeling door de 
vroegere Cammingha-wijk, sla ik bij de Centraal 
Apotheek rechtsaf. Vrij snel sta ik oog in oog met 
een prachtige graffitischildering (van Roy Schreuder) 
op de zijmuur van de vroegere slagerij van de firma 
Van der Weijde, hoek Amelandstraat. Het kunstwerk 
toont een groep belangstellenden die op 26 maart 
1980 naar de Voorstreek zijn gekomen om getuige 
te zijn van het herplaatsten van de spits van de Sint 
Bonifatiustoren die vier jaar eerder loodje legde 
tijdens een hevige storm. De plannen om het hele 
Sint Bonifatiuscomplex af te breken konden de 
prullenbak in. De stad behield een van zijn mooiste 
en meest imponerende monumenten. 
Zo zie je maar weer: Leeuwarden blijft mooi, als je 
het maar wilt zien!
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Vonne van der Meer: Naar Lillehammer
Is een paperback uitgave van Atlas-Contact en kost € 21,99

De hoofdpersoon in Vonne van der Meers nieuwe roman is nooit moeder 
geworden. De 49-jarige Cécile, tijdelijk baanloos, gescheiden en de kans om op 
biologische wijze kinderen te krijgen is verkeken. Wanneer ze op een zonnige 
dag langs een kinderspeelplaats loopt, wordt haar een peuter in de handen 
gedrukt en de moeder verdwijnt met een smoes.
De onderdrukte moedergevoelens komen in hevige mate terug wanneer ze de 
donkerogige Faith onder haar hoede neemt. Moeder Gladys uit Nigeria is met 
een valse belofte naar Europa gelokt en is slachtoffer van mensenhandel.
Ze wil naar haar broer in Lillehammer, maar durft niet te breken met net 
netwerk waarin ze verstrikt in is geraakt. 
Het wordt een worsteling tussen goed en kwaad waar beide vrouwen mee te 
maken krijgen.
Huiskamerdrama als decor van groter en veelomvattende leed

Daniele Hooghiemstra: Om de liefde voor de troon, het 
dynastieke avontuur van prinses Irene en prins Carlos Hugo 
Is een paperback uitgave van balans en kost € 22,99

Nederland stond in 1964 op zijn kop, toen bleek dat prinses Irene katholiek 
was geworden. Tot overmaat van ramp zou ze een jaar later trouwen met een 
prins die aan spraak maakte op de Spaanse troon. Dit leidde tot een hoop 
onrust en ongemak. Kon een katholieke prins ooit onze koning worden? En 
kon Irene, de tweede voor de Nederlandse troon, eventueel koningin in 
Nederland en Spanje worden?
Vijf jaar na het huwelijk was de kou uit de lucht, toen Carlos publiekelijk door 
Franco werd gepasseerd, de Spaanse generaal koos als opvolger prins Juan-
Carlos, de vader van de huidige koning Felipe.
Hooghiemstra zet in dit boek uiteen hoe prins Bernard in 1969 reageerde op 
Franco’s bekendmaking en  tijdens een diner voor het corps diplomatique  de 
prins ambassadeur Angel Sanz Briz even apart nam…. 

Lezenswaardig

Nordic walking voor mensen met Parkinson 
Stichting  Parkinson in Beweging start, na een eerste succesvolle serie, met nieuwe nordic walking lessen in 
Leeuwarden.
Door deel te nemen aan deze bewegingsactiviteit in de buitenlucht worden  alle spieren  gebruikt en ontwikkel 
je stabiliteit en conditie.

Gratis proefles
Tijdens deze lessen leer je hoe je met behulp van de nordic walking stokken  (poles) wandelt. De zes 
groepslessen worden nu, in verband met de coronamaatregelen in groepen van vier gegeven op woensdag van 
12.15 uur tot 13.oo uur.
Mensen met de diagnose Parkinson kunnen gratis een proefles meemaken.
Deze is op 28 april. Zij kunnen zich voor deze kennismakingsles  opgeven via de website van Parkinson in 
Beweging.
www.parkinsoninbeweging.nl/nordic-walking
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Ingrediënten: 
• 200 gram margarine of boter + extra om in te 

vetten
• 175 gram kristalsuiker + 1 lepel extra voor de 

gebakken peer
• 4 eieren
• 150 gram bloem
• 50 gram amandelmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• 2 theelepels kardemom 
• 100 gram Turkse yoghurt + 3 extra lepels om te 

garneren 
• 3 peren ( niet te zacht)
• 25 gram boter, om in te bakken 
• Pitjes van een halve granaatappel
Extra nodig: Springvorm van 24 cm. doorsnee 

Bereiding: 
* Verwarm de oven voor op 180 graden. Bekleed 

de springvorm met bakpapier en vet de rand in.
 * Doe het cakebeslag de boter en de kristalsuiker 

in een mengkom van een staande tafelmixer en 
klop in ca. 5 min. tot een luchtige, bleke massa.

 * Voeg daarna één voor één de eieren toe; voeg 
een volgende ei pas toe als het vorige helemaal 
is opgenomen.

 * Voeg vervolgens de bloem, de amandelmeel, het 
bakpoeder, de kardemom en een mespunt zout 
toe en meng goed door.

 * Schil 2 peren, verwijder het klokhuis en snijd de 
peren in lange parten. Giet het beslag in de 

springvorm, leg de peren in een waaiervorm op 
het beslag en druk ze zachtjes aan.

 * Bak de cake in ca. 40 min. goudbruin en gaar of 
totdat een in het midden gestoken satéprikker er 
droog en schoon uitkomt.

 * Schil ondertussen de derde peer, verwijder het 
klokhuis en snijd de peer in lange parten. Bak de 
peer in de boter in een koekenpan mooi 
goudbruin. Voeg dan 1 eetlepel suiker toe en 
karamelliseer de perenreepjes rondom. Voeg als 
je dat lekker vindt, wat extra kardemom toe.

Laat de peer afkoelen op bakpapier..

 * Schep er, wanneer de perencake is afgekoeld 
wat yoghurt bovenop en leg daar de 
gekaramelliseerde peer op in een waaiervorm.

 * Bestrooi met wat granaatappelpitjes voor de 
kleur en de bite.

Recept van de maand  (van Eatertainment) 

Deze keer gaan we weer iets lekkers bakken, iets voor bij de thee of koffie:

Perencake met kardemom           

MEI

Mei koel en nat
Vult schuur en korenvat

Een bijenzwerm in mei
Goed teken voor in de wei

            Edith Holden

Mei is genoemd naar de godin Maja en wordt 
ook wel de bloeimaand genoemd. Sinds het 
einde van de middeleeuwen is de meimaand 
aan Maja gewijd. De viering ervan drong pas 
in de 19e eeuw in Nederland en België door.

MEI
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Mondkapje-ellende

Draagt U ook met grote tegenzin uw mondkapje 
wanneer U boodschappen gaat doen?  Ik sluit me 
bij u aan. Je halve gezicht is bedekt en je moet van 
goede huize komen wil je in één keer verstaan wat 
‘mondkapje tegenover je’ zegt.

Vaak hoor je mensen dan ook zeggen ’wat zegt U’ 
tegen bv. de caissière, die een mondkapje draagt en 
ook nog achter een hoog coronaspatscherm staat. 
Beide stemmen raken helemaal gesmoord achter 
scherm en lapje. 

Je ziet het mondkapje bewegen, maar o wat zegt ze 
nou…? Je bent echt (nog) niet doof, maar wat is het 
een ellende om alleen maar een paar ogen te zien 
om  zo te communiceren. Ik hoop toch wel wanneer 
we allemaal twee keer ingeënt zijn het stukje 
blauwe niet-te-verstaan-lapje af mogen laten.
Maar het is voor het goede doel, dus nog even 
doorbijten.

Wel een advies voor mensen met een 
gezondheidsrisico: draag, wanneer U tijdens het 

pollenseizoen 
naar buiten gaat, 
een mondmasker 
van goede 
kwaliteit. Ook 
wanneer u 
wandelt of fietst.
Het coronavirus 
lijkt te profiteren van een verzwakte afweer bij 
mensen die zijn blootgesteld aan pollen.
Niet alleen bij hooikoortspatiënten , maar ook bij 
mensen die niet-allergisch zijn. Er was al bekend dat 
blootstelling aan pollen in het voorjaar het 
afweersysteem tegen virusinfecties in de 
luchtwegen vermindert.
Duitse onderzoekers hadden eerder gezien  bij de 
slijmvliezen  dat zodra er contact was geweest met 
stuifmeelkorrels, de natuurlijke aanmaak van 
antivirale stoffen (de interferonen) enigszins was 
gedaald.

Zijn die vermaledijde mondkapjes/mondmaskers  
toch nog ergens meer goed voor. 

We hebben er al eens aandacht aan besteed in een 
van de vorige magazines van LosVast; wanneer 
gaan we kleiner wonen, waar en op welke manier.

‘Oude bomen moet je niet verplanten’, luidt  de 
wijsheid.
Uit onderzoek van vastgoedontwikkelaar AM blijkt 
ook dat ouderen van 55 tot 75 jaar liever niet 
verhuizen.
Van de ondervraagde ‘actieve ouderen’, zoals AM 
deze leeftijdsgroep noemt, gaf slechts 27% aan dat 
ze wel willen verhuizen.
Bij de rest ligt dat op 47%. Een flink deel van de 
mensen die wel willen verhuizen, vier op de tien, 
zoekt inderdaad wat kleiners. Maar een kwart zoekt 
alleen een andere type woning, niet perse een 
kleinere.
Bijna 7% zoekt zelfs een grotere woning.
Een tegenover de 5% die een kleinere tuin willen, 
staan bijna 4% die juist een huis met tuin zoeken.

De huidige ouderen houden er een andere 
levensstijl op na dan ouderen van de vorige 
generaties, constateren de onderzoekers. 
Door de stijgende levensverwachting kan, wil en 
doet men van alles.

Vele schaffen zich na hun pensionering  een camper 
aan en reizen een paar maanden per jaar door heel 
Europa.
Momenteel vliegen de campers de deur uit, terwijl 
ze toch een lieve duit kosten.
In de eerste kwartaal van 2021 nam de verkoop van 
tweedehands campers met 7% toe. 

Daarbij helpt dat ouderen vaak prima bij kas zitten.
De groep 55-65 jaar heeft een gemiddeld vermogen 
van € 109.000.=, de groep 65-75 jaar zit gemiddeld 
op € 146.000,=
Tot slot, het blijkt dat de seniorenflat niks is voor de 
meeste actieve ouderen.

Naar een seniorenflat…? Of toch liever niet?
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Groene vingers

Het is weer tijd om te zaaien! 

Ik heb al een doosje met gemengde zaden voor 
bijen gekocht en kijk ernaar uit dat net als vorig jaar 
het weer een fleurig palet gaat worden. Toen had ik 
het voor vlinders, maar ook bijen kwamen graag 
even snoepen. Ik bewaar altijd de plastic bakjes van 
bv. de afhaalchinees of van vlees.
Er zijn ook speciale (duurdere) zaaibakjes te koop.
Je kunt natuurlijk ook erwten en tuinbonen 
voorzaaien, maar ik heb geen moestuin, maar een 
vaste plantentuin.

Je kunt zaai- en stekgrond gebruiken of gewone 
potgrond mengen met metselzand (3 delen grond 
en 1 deel zand)
Zaai niet te diep en er een dun laagje grond 
volstaat. Daarna vochtig houden, het beste met een 
plantenspuit.
Afdekken met huishoudfolie , wat gaatjes er 
inprikken en op een warme plek zetten.
Zodra de zaadjes gaan kiemen kan het folie eraf 
gehaald worden.
Plm. Juli wanneer het flink gegroeid is,  (aan 
verspenen doe ik niet) zet ik hier en daar tussen de 

planten plukjes gezaaide plantjes.
Het is ieder jaar weer een genot dat er zulke mooie 
diverse bloemen groeien waar vlinders en bijen ook 
blij mee zijn.
                                                                                         
Janny

In het aprilnummer van 
LosVast is het volgende 
bericht helaas 
weggevallen.
Toch plaatsen we het 
graag voor de fietsers  
die het nog niet bekend is.

Andere opstapplek  
fietspont Gastvrij Grou

Fiets- en voetgangerspontje Gastvrij Grou vertrekt 
aankomend seizoen vanaf een nieuwe plek.

Vanaf donderdag 1 april vaart het pontje 
vanaf Restaurant ‘Oan ’t Wetter’ op 
waterpark Yn ‘e Lijte naar de Hellingshaven 
in het dorp en niet langer vanaf de 
Seinpôlle bij Restaurant De Vrijheid.

Reden voor de verplaatsing van de thuishaven is de 
verkoop en het wegvallen van de horecafunctie van 
restaurant ‘De Vrijheid’.

Door de verplaatsing wordt de overzet tussen 
Waterpark Yn ‘e Lijte en het dorp liefst drie keer 
langer.
Jaarlijks worden zo ongeveer 35.000 passagiers 
overgezet door middel van het pontje.Foto: Johan Eisma
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De vier grotere kruideniers zaten aan de 
Hoofdstraat van het dorp, maar ergens achteraf 
aan het eind van een laan zat een klein winkeltje 
waar je voor een enkele boodschap gauw even 
naar toe ging. Het assortiment was dan ook niet 
erg groot. 
Zo’n winkeltje uit de boeken van Ot en Sien, je ziet 
ze alleen nog in musea. In haar arbeidershuisje 
onder het schuine dak had Trientje haar winkeltje 
met losse suiker, erwten, bonen, stroop etc.

Een robuuste vrouw met grijze knot, maar zo 
bijzonder omdat ze, wanneer ze achter de toonbank 
stond,  net onder het schuine gedeelte paste.
Wanneer de winkelbel ging, kwam ze uit haar 
zijkamertje schommelen, plantte ze haar dikke 
knuisten op de toonbank, keek je vorsend aan over 
haar bril en vroeg wat je hebben moest.  Als ik er nu 
nog aan denk, zie ik haar als een soort baviaan zoals 
ze daar stond. Groot en uitdagend, maar het was 
een goed mens.

Bent u vroeger als kind ook vaak om een boodschap 
gestuurd? Nou ik wel, ik kende alle winkels in het 
dorp, want huisvrouwen hadden het altijd druk om 
zelf te gaan. Zo druk dat het schort pas na het 
avondeten af werd gedaan. 
Meestal gingen ze eens per week zelf met een 
boekje naar de kruidenier waar de artikelen met 
potlood in werden geschreven. Later werden de 
boekjes door de kruidenier opgehaald en werden de 
boodschappen een dag later bezorgd. 
Nee niet met een auto, de kruidenier had een 
brommer en aan het stuur hingen diverse tassen 
boodschappen. Dat de beste man er nooit 

Een herinnering uit mijn jeugd.

Voor ik U een herinnering van vroeger ga vertellen of in dit geval schrijven, eerst iets meer over mijn dorp. Een 
dorp met ‘dikke’, maar o zo fraaie Oldambster boerderijen en ‘dito boeren’ .  
In het boek ‘De graanrepubliek’ van Frank Westerman worden die boerderijen en hun boeren beschreven. 
Alleen zijn de boeren vandaag de dag gelukkig wat milder geworden voor hun werknemers.

In de jaren’50 was het dorp een bloeiende gemeenschap met zo’n 1200 à 1300 inwoners. We hadden zes 
kruidenierswinkel, vier warme bakkers, drie kappers, drie schoenmakers, zes cafés, drie groente/vis winkels, 
twee kledingwinkels, vier schilders en nog een twaalftal andere ondernemingen. Eén grote koopgoot dus!  Wat 
een bedrijvigheid in die jaren en je vond het heel normaal. Moet je nu om komen, er is nu slechts een 
supermarkt, kapper en een bekende boerderijwinkel. Ook veel import is er gaan wonen.

HET KLEINSTE WINKELTJE VAN HET DORP

afgekukeld is! 

We hadden een alleraardigste buurvrouw die de 
hele dag liep te zingen, maar ze was o zo langzaam 
in het huishouden. 
Ze was bijvoorbeeld twee dagen met de was bezig, 
maar dat deerde haar niet, ook niet wanneer de 
vrouwen in de buurt na een dag al klaar waren. Ja in 
die dagen was de sociale controle hoog en de 
waslijnen werden in de gaten gehouden…

Op een dag vroeg onze buurvrouw of ik wat 
boodschappen voor haar wilde halen, natuurlijk, ik 
was wel gewend om wat de halen.
Ik kreeg een keurig lijstje mee en ik mocht zelf 
weten waar ik het wilde halen.  Of het ook Trientje 
mocht zijn? Ze vond het best, maar vroeg zich wel af 
of ik daar alles wel kon krijgen. Ach dat viel wel 
mee, maar ik wilde zo graag wat langer in Trientje’s 
winkeltje zijn.

Suiker werd in een bruine papieren zak afgewogen, 
een lege pot werd opnieuw gevuld met stroop en 
ook buurvrouw haar merk koffie en zeeppoeder was 
in voorraad. Deze keer geen enkel boodschapje van 
Trientje, maar een lijstje, dat gebeurde niet zo vaak. 
Af en toe glimlachte ze naar mij en werkte keurig 
het lijstje af. 
Tot het laatste artikel: ‘een half pond allerhande’…? 
Wat werd daar nu mee bedoeld? Steeds weer vroeg 
ze aan mij of ik het echt niet wist wat allerhande 
was. Nee, beslist niet en moeder kocht het ook 
nooit volgens mij.

Na de rest betaald te hebben en een snoepje van 
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Trientje bracht ik de boodschappen weer bij de 
buurvrouw.
Ze vroeg of ik alles wel had kunnen krijgen, nou nee, 
Trientje wist niet wat ‘allerhande’ was. De 
buurvrouw moest hartelijk lachen en vroeg wat 
Trientje dan zondags bij de thee legde ‘toch geen 
meelkoekje’? (= Maria biscuitje)
Allerhande was diverse soorten lekkere koekjes 
oftewel ‘zondagse koekjes’.

Ja dat kende ik wel, dat kocht moeder altijd 
‘meelkoekjes’ voor door de week en allerhande (die 
moeder steevast ‘zondagse koekjes’ noemde)  voor 
de zondag.
Zo werd het ook gekocht en wist de kruidenier in 
welke trommels hij moest graaien. Soms mocht je 
mee helpen uitzoeken.
‘Allerhande’ is ook de naam van het maandblad van 
grootgrutter AH, misschien wel genoemd naar die 
‘zondagse koekjes’…..
                                                                                            
Janny de Haan

JEU de BOULES
Wij kunnen weer gaan starten met de jeu de 
boules bij Le Biberon, Julianapark 2.

Deze baan zit achter de Kurioskerk. De start is op 
dinsdag 4 mei a.s. om 13.30 uur tot ongeveer 16.00 
uur. De kosten bedragen € 3,00 p.p. inclusief € 1,00 
voor 1 kop koffie/thee. Wij worden weer ontvangen 
door Geja, Janny en Huub. Wij hopen op een leuke 
opkomst met mooi weer en een goed boules 
seizoen. Zijn er vragen dan kan er worden gebeld 
met Janny de Ruiter 06-23607681.

Froukje Bruining.

LOS wandelgroep
Het is al een hele tijd geleden 
dat wij als wandelgroep 
samen gelopen hebben, en 
ook heel 
belangrijk, samen 
een bakje hebben 
gedaan.
Een nieuw jaar, nieuwe 
ontwikkelingen, nog even en we kunnen weer, was 
mijn gedachte.
Het eerste kwartaal is al voorbij en de hoop dat 
rond Pasen de horeca open zou mogen en we met 
meer mensen samen mogen zijn is ook geen 
realiteit geworden.
Er wordt echter door diverse leden veel gewandeld 
dus aan de conditie zal het niet liggen.
Zodra het kan en mag laat ik jullie via dit blad weten 
waar en wanneer we weer met elkaar gaan lopen. 
Mocht er in de tussentijd iets veranderen waardoor 
halverwege de maand opgestart kan worden ga ik 
jullie persoonlijk benaderen.
Ik hoop jullie allemaal zo snel mogelijk weer te zien!

Dorien.

Foto: Johan Eisma
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PUZZEL

de winnaar van de puzzel van april is W. den Hamer. De oplossing was: iets met argusogen bekijken.
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Hierbij wil ik reageren op uw oproep in de LosVast 
om een verhaal te schrijven over de coaster “ms 
Dina” waarop ik veertien maanden op heb gevaren 
en vele avonturen heb meegemaakt. 

Het begon in 1959. Toen was ik 17 jaar oud.
Mijn ouders waren erop tegen dat ik ging varen. Na 
diverse baantjes nam ik op een dag een besluit en 
ging liftend naar Groningen en stapte pardoes een 
scheepvaart maatschappij binnen met de vraag: 
“Heb je ook een schip voor mij?” Als wat, mejong, 
vroeg de klerk . Als kok, antwoordde ik. Nu je treft 
het, de kapitein is thuis en zoekt een kok voor de 
“Dina”. Je gaat met de trolly naar Helpman. Dit is 
het adres. Bij aankomst kreeg ik een hartelijk 
ontvangst . Het klikte meteen. Het was net alsof ik 
die man al jaren kende. Ik moest over veertien 
dagen aan boord in Terneuzen zijn. De reiskaartjes 
en wat extra geld voor de inwendige mens moest ik 
halen bij “Reisbureau Lisonne Lindeman” (vroeger 
aan de stille kant op de Nieuwstad). Na een fijn 
gesprek vroeg ik of ik ook een voorschot kon krijgen. 
Op z’n Grunings vroeg hij: Wat must hebbn mejong? 
Honderd gulden, flapte ik er uit. Ik kreeg het zo  en 
daarmee moest ik mijn ouders omkopen. Na 
afscheid te hebben genomen in Groningen moest ik 
weer naar huis. Dit keer liftend achter op de moter. 
Ik was doodsbenauwd, maar ik ben toch heelhuids 
thuisgekomen. Ik vertelde mijnouders, dat ik ging 
varen. Die reageerden: Dat gebeurt net en het huis 
was te klein. Ja, zei ik toen, maar ik heb al getekend 
(wat niet waar was, want dat doe je pas aan boord 
met de waterschout). Toen alles een beetje bedaard 
was zei ik : “Nu, hier hebben Pa en Ma vijftig 
gulden”: Wat in de jaren vijftig veel geld was. Daar 

waren ze heel blij mee, want ze hadden het niet 
breed. Ik vroeg toen: “Als Pa morgen met mij even 
een paspoort en monsterboekje aanvraagt en 
meegaat voor de medische keuring”. Dat was toen 
aan het Groningerplein. Een fluitje van een cent en 
dat kostte toen zes gulden. Na een week was alles 
klaar en een paar dage later, na een telefonische 
oproep, haalde ik mijn reisbiljetten op. Na afscheid 
van mijn ouders vertrok ik voor mijn eerste reis naar 
Terneuzen, waar het schip inmiddels aangemeerd 
was.
Aangekomen in Terneuzen, ging ik met de taxi naar 
de boot. Daar kom ik de kok tegen en vroeg hem 
hoe het in zijn werk gaat, waarop hij antwoordde: 
Vier op en zes af. Ja wat weet ik daar nu van af.
Eenmaal aan boord heb ik de overeenkomst 
getekend en hoorde ik voor en achter: Trossen los, 
en gingen we naar Engeland. Graag wil ik de 
volgende keer verder vertellen, want ik heb heel 
veel meegemaakt op dat schip. 

Ik ben in het bezit van een modelcoaster waar ik 
nooit afstand van zal doen. Ik heb daarop heel veel 
meegemaakt en beleef hier de laatste tijd veel 
herinneringen aan. Ik heb er zelfs een eigen liedje 
over geschreven en dat is ook op CD uitgebracht.
Ook ben ik in het bezit van een verzameling van de 
Nederlandse koopvaardij. In 2006 ben ik 
verzamelaar van het jaar geweest op de 
collectorsfair in Eindhoven. 
Als de coronacrisis weer voorbij is en we weer bij 
elkaar op bezoek mogen komen, kan men dat 
bezichtigen. 

Groeten van Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok.

Varen op de coaster ms Dina
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Het Repair Café is een Internationale organisatie die 
het (laten) repareren van spullen wil stimuleren.

Waarom een Repair Café?
In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook 
dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een 
eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden 
zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer 
in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat 
moet. Reparatiekennis verdwijnt snel. Mensen die 
deze praktische kennis nog wel bezitten, worden 
door de maatschappij niet altijd even hoog 
gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de 
kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut.
Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen 
die anders misschien aan de kant staan, doen weer 
mee. Waardevolle praktische kennis wordt 
overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar 
gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De 
hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is 
om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. 
Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van 
nieuwe producten – en het recyclen van oude – 
komt CO2 vrij.

In het Repair Café leren mensen op een andere 
manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de 
waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan 
een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om 
mensen enthousiast te maken voor een duurzame 
samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café 
laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk.

Kom het ook eens proberen!
Ook in Leeuwarden houden we een Repair Café op 
de 3e vrijdag (10:00 – 16:00 uur) van de maand in 
het wijkcentrum Heechterp/Schieringen, 
Egelantierstraat 5, 8924 EJ Leeuwarden, telefoon: 
058 2665413.
We zijn dan met een aantal mensen enthousiast 
bezig om de ingebrachte spullen weer te repareren 
of, helaas ook wel, het advies te geven om het 
apparaat naar de Omrin te brengen.

Wat wordt er zoal binnen gedragen?
Koffiezetapparaten vooral, goedkope maar ook hele 
dure die het na 3 a 4 jaar opgeven, stofzuigers 
hebben er soms ook geen zin meer in en loeien heel 
hard maar vergeten te zuigen en lampen natuurlijk 
waarvan de schakelaar stuk is of kortsluiting 
hebben. Het zijn dus vooral elektrische apparaten 
en af en toe een klok of iets anders mechanisch.
We proberen het ingebrachte te repareren en/of 
een advies te geven of het nog zinnig is om het 
apparaat open te maken.
Fietsen doen we in principe niet maar een lampje 
verwisselen of even iets vast schroeven kan 
natuurlijk altijd.

We rekenen geen kosten, maar een nieuw 
onderdeel (indien niet voorhanden) zal door de 
inbrenger zelf gehaald of besteld moeten worden, 
waarna we op een later moment het apparaat 
repareren. Een vrijwillige bijdrage kan uiteraard in 
de daarvoor bestemde bus gedaan worden.
Het is leuk en nuttig werk en een praatje met de 
mensen is gezellig, aangenaam en soms interessant!
U bent dus welkom op het Repair Café en een kop 
koffie in het buurthuis.

En bent u handig met tang en schroevendraaier? En 
kan u werken met elektra en bent u niet bang om 
iets open te schroeven? Dan kunt u bij ons komen 

Het Repair Café

Foto: Dreamstime
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zitten om te klussen! We hebben gereedschap en 
materialen en we zijn altijd bereid om mee te 
denken en adviezen te geven. Schroom dus niet om 
te komen kijken.

Belangstelling? 
Neem dan contact op met onderstaand e-mail 
adres.
Vanwege de corona-maatregelen hebben we, 
noodgedwongen, de afgelopen maanden geen 
Repair Café gehouden. We hopen medio juni weer 
open te gaan als het weer mag. In het wekelijkse 
Huis aan Huis blad komt dan een oproep te staan 
dat u weer welkom bent, maar u kunt uiteraard met 

het buurthuis bellen om de vernemen of er een 
Repair Café gehouden wordt.

Bert Pool
bert.pool@telfort.nl

Bewegen thuis

Oefening 5.

Blijf nog even op de rug liggen.
De vorige oefeningen zijn we steeds met de romp 
en de voeten en benen bezig geweest.
Omdat je nog op je rug ligt kun je de volgende 
oefeningen ook heel gemakkelijk doen.
Maak even ruimte naast je, aan beide zijden, en 
beweeg je handen en dus ook je armen van je af.
Breng de armen zo ver naar buiten dat de handen 
op schouderhoogte zijn en liefst nog wat hoger.
Denk om de spullen op het nachtkastje.
Laat, zeker in het begin, de armen gerust over het 
onderlaken slepen dan kan het later wel terwijl je 
de armen een beetje optilt waardoor de oefening 
wat zwaarder wordt.

Doe dit, om de beurt met links en rechts, eerst 5 
keer en dan opvoeren naar 10 keer.
Dit is goed voor de schoudergewrichten en spieren 
om ze soepel te houden.
Eventueel kun je tijdens 
deze oefening ook nog 
met je handen naar 
boven en naar beneden 
draaien.

Oefening 6.

Nog steeds op de rug blijven liggen.
Haak nu de voeten onder de dekenrol vandaan en til 
de benen een voor een omhoog totdat ze rechtop 
staan en laat daarna weer voorzichtig naar een voor 
een  beneden zakken.
Doe dit voor ieder been 3  x  tot 5 x en misschien 10 x 
keer.
Als vervolg, zeg verzwaring, van deze oefening kan je 
de beide benen, naast elkaar, 3 tellen 15 cm boven 
de dekenrol die nog op het voeteneind ligt en daarna 
weer langzaam laten zakken.
Herhaal dit 5 tot 10 keer, en als dat niet de eerste 
keer lukt dan gewoon de volgende keren proberen.
Met deze oefening versterk je de (boven) 
beenspieren en de onderste buikspieren en een 
beetje de bekkenbodemspieren, terwijl je het 
heupgewricht ook nog een beetje soepel houd.

En ook nu weer: 
Niet forceren en rustig aan doen, we hoeven dit jaar 
niet mee naar Tokio dat volgen we wel op de TV.

Veel plezier en geniet van het bewegen, en blijf 
gezond.
Willem de Boer
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Adressen en telefoonnummers

Activiteitencommissie:
Vacant

Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers, 058 266 21 94
E-mail: marjolisa@gmail.com

Coördinator bezorgers bulletin:
Ype van der Haag, Tel.0582887480
E-mail: yvanderhaag@gmail.com

Bulletin LosVast:
Janny de Haan, Jaap de Groot, e.a.
Redactie: redactie@losleeuwarden.nl

LOS Belasting- en formulierenhulp:
W. de Boer
Tel: 058 21 24 005 of 0653 636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

Internet en e-mail
Website van LOS: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres van LOS: info@losleeuwarden.nl

WMO-OMBUDSWERK
Wyb Feddema
Telefoon 058-2880705
E-mail: wybfeddema@icloud.com

Rijbewijskeuringen voor leden vanaf 75 jaar
Drs. J.de Groot Jacobs Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 820 00 40

De Rijbewijskeuringsarts
Thuiszorg Het Friese Land, 0900-8864
Tesselschadestraat 29, Leeuwarden
of (als u geen lid bent): 036-7200911.
Via internet kunt u zelf een afspraak
maken: www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Regelzorg (www.regelzorg.nl)
MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2,
Leeuwarden, tel. 088 2323300

Projectleiders Activiteiten:
Koersbal Nijlân:

Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

Fietsen:
Klaasje Jonker, tel. 06 8007 8387

Wandelen:
Dorien Schat, 058 213 04 97, 
d.schat.lwd@gmail.com

Instuif:
Rika Houwing, tel. 058 2665920
en Tiny Boersma, tel. 058 2674155

Slieker tijdens kantooruren: 058-2050300,
's avonds tel. 058 2050320

Paulusma reizen: tel. 0512 514174
Contactgroep COC Friesland: tel. 058 2124908

Algemene telefoonnummers

Alarmnummer (Brandweer, ambulance, politie)
112 (gratis)

Alarmnummer politie (geen haast) 0900-8844
Buurtzorg

(informatie): 06-57889933
Dokterswacht

(in MCL) voor spoedeisende huisartsenzorg
buiten de gewone praktijktijden
0900-1127112

Spoedapotheek
(in MCL) voor mensen die spoedeisende
medicijnen op recept nodig hebben tijdens
avond-, nacht- of weekenddienst. 
           058-2882338

Juridisch loket,
Zuidersingel 2, Leeuwarden. 0900-8020

Meldpunt gemeente
i.v.m. klachten over uw leefomgeving en
overlast: 14058

Stichting ZVCL Zonzoekersreizen
(vakantie met begeleiding): 058-2139317/06-
11839336 mail info@zvcl.nl; web 
www.zvcl.nl

Amaryllis:
Wijkteams, mantelzorgondersteuning,
vrijwilligerswerk: 058-3030400

Zorgverzekering:
Het contractnummer van LOS bij "De Friesland" 
is: 204420700.

Banknummer:
Het IBAN nummer van LOS bij de Rabobank is:

                     NL54 RABO 0306 316 935
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ROZEE

ROZEE Leeuwarden  is de ontmoetingsgroep 
van COC Friesland voor lesbische, homo- en 
biseksuele ouderen (50+) uit Friesland. De 
bijeenkomsten zijn voor ieder die zich 
betrokken voelt bij deze doelgroep.

Vanwege de coronamaatregelen is in mei 
geen bijeenkomst gepland. 

Nieuw adres: COC Friesland, 
mr. P.J. Troelstraweg 149, 
8919 AA Leeuwarden, 058 2124908. 

Nadere informatie www.cocfriesland.nl 

Voorletters en naam: ………………………………………………………………………M/V

Vrl. en naam partner: ……………………………………………………………….……..M/V
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………of:……………………………………….
Tel.num. partner: …………………………………….of: ……………………………………….
E-mailadres: …………………………………………….…Geb. dat.:…………………………..
E-mailadres partner:…………………………………...Geb. dat.: …………………………

- DATA ACTIVITEITEN MEI 2021-
Di. 4 mei  13.30 uur le Biberon Julianapark 2 jeu de boules
Do. 6 mei 9.30 uur wordt per mail geregeld vergadering activiteitencommissie

Ma. 10 mei 10.00 uur onbekend bestuursvergadering
Wo. 12 mei 14.00 uur start AH Camminghaburen fietsen

Vr. 21 mei  14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren copij

Za. 29 mei 14.00 uur start Jumbo Zuiderburen fietsen

Ma. 31 mei 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen LOS-VAST
Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

Foto: Johan Eisma
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Advertentie TaxiXtra
TaxiXtra is niet "alleen maar" een taxi-bedrijf, maar tevens gespecialiseerd in het maximaal 
verzorgen, rijden van senioren. Op weg naar bijvoorbeeld het MCL, huisarts, het doen van 
boodschappen en nog 101 andere service taken.

LOS leden krijgen korting dus neem gerust vrijblijvend contact met mij op voor de mogelijkheden.

Vriendelijke groet,
Inge Robben
06 41 96 08 03
www.taxixtra.nl


