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Lezing Jantien de Boer
Op zaterdagmiddag 27 november a.s. bent u van harte welkom om een
interessante middag bij te wonen. Mevrouw Jantien de Boer, columniste van de
Leeuwarder Courant, komt u vertellen over haar columns.
Iedereen die ze leest zal zich wellicht afvragen: “Hoe komen ze tot stand, die
columns?”
Wat is het werk van een columniste en wat zijn de dilemma’s? Serieuze maar zeker
ook vrolijke onderwerpen komen aan bod. De journalistiek beschrijft niet alleen
gebeurtenissen in de samenleving maar is zelf ook een bron van verhalen. Dus ook
die verhalen komen zeker aan de orde!
Deze middag wordt gehouden in de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden
van 14.30-16.30 uur. Kosten: € 5,-- p.p. (incl. pauzedrankje). Introducees € 7,50
Opgeven bij Froukje Bruining
Vanaf 15 november tussen 19.00 en 20.00 uur
Telefoon 058-2671139 of 06-82661823
Ook wij moeten ons houden aan de wettelijke bepalingen. Zorg ervoor, dat als u naar deze lezing gaat, u kunt
aantonen dat u bent ingeënt. (Of negatief getest of hersteld)
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ROZEE Leeuwarden is de contactgroep van
COC Friesland voor lesbische, homo- en
biseksuele ouderen (50+) uit Friesland. De
maandelijkse bijeenkomsten staan open
voor wie zich bij deze doelgroep betrokken
voelt.

P
F
T
a

B
W
T
w

De komende bijeenkomst is 16 november,
14.00 uur, Fries Museum, Wilhelminaplein
92, Leeuwarden. Het is een cultuurmiddag
met bezoek aan de tentoonstelling ICONS,
evt. andere tentoonstellingen in het
museum. Een coronatoegangsbewijs is
verplicht. Entree € 15,-- (mogelijk met
Museumkaart) en koffie/thee in café Thús
(na afloop) zijn voor eigen rekening.
Aanmelden bij
Anne.Veenendaal@online.nl, uiterlijk 8
november.
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Nadere informatie www.cocfriesland.nl
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Van de Bestuurstafel

Colofon
Internet: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres: info@losleeuwarden.nl
Secretariaat:
Sassingastins 50
8925 JN Leeuwarden
Bank: NL54 RABO 0306 3169 35
Ledenadministratie:
Gerard van Steijn
Tel: 058 2668131
leden@losleeuwarden.nl
Interim-voorzitter:
Mariet Wit
Tel: 058 2157805
mar.wit@kpnmail.nl
Secretaris:
Gerard van Steijn
Tel: 058 2668131
secretaris@losleeuwarden.nl
Penningmeester:
Froukje Bruining
Tel: 058 2671139
appie-froukje@hetnet.nl
Belastingservice:
Willem de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
w.de.boer@losleeuwarden.nl
Redactie LosVast:
redactie@losleeuwarden.nl
Janny, Jaap, diverse leden.
Vormgeving: Paul Pasveer
Fotografie: Johan Eisma
Druk: Drukkerij STIP

De maand oktober stond in het teken van nostalgie, 70 jaar televisie.
Als LOS leden hebben wij het begin daarvan meegemaakt. We
kunnen ons de begin jaren waarin sommigen nog jeugdig waren
de spannende kinderprogramma’s van Dappere Dodo nog vast
herinneren.
De prachtige shows van Mies Bouman met Één van de acht,
spannende weekenden van schaatsen met Ard en Keessie, de
Elfstedentocht van ’63, “Zeg ’ns Aaa, Henny Huismanshows: vele
avonden hebben we daar plezier aan beleefd.
Met de hele familie zat je daar naar te kijken, koppie met wat lekkers
erbij, wat een gezellige tijd was dat.
Ook het verenigingsleven bloeide op. In vele dorpen en wijken waren
amateurtoneelgroepen, die jaarlijks een toneelstuk instudeerde, wat
resulteerde in een uitvoering waarin talenten naar voren kwamen, wat
een prachtige avonden waren dat.
Het jaar 2000 heeft toch een omslag in vele dingen teweeg gebracht,
innovatie in vele technische apparatuur, de computer en mobiele
telefoon zijn nu niet meer weg te denken, maar daarmee is de
saamhorigheid en gezelligheid in de gezinnen wel wat verloren gegaan.
Wij als senioren proberen zeker met deze nieuwe tijd mee te gaan. Als
het niet lukt de corona app op het mobieltje te krijgen, zijn er altijd
wel familieleden of instanties die ons willen helpen.
In het gezegde “vroeger was alles beter” schuilt zeker een waarheid
maar dekt niet de gehele lading.

Heimwee naar vroeger is niet altijd denken
Aan die mooie vervlogen tijden
Het zijn vaak enkele mooie momenten
Dat doet zo’n deugd van binnen
Maar nostalgie is zoveel meer
Terug naar de eenvoud, dat is de glorie van het verleden
Het gevoel van toen dat mis ik in het heden.
Mariet Wit
Interim voorzitter

Stukken mogen worden overgenomen
mits daarvoor toestemming van de
redactie is verkregen. De redactie houdt
zich het recht voor stukken in te korten,
redigeren of niet op te nemen.
Contributie € 25,-- per persoon per jaar.
Twee personen op één adres € 40,--
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Uitnodiging voor de
Algemene ledenvergadering
op donderdag 18 november 2021 in De Fontein om 14.00 uur.
Adres: Goudenregenstraat 77, 8922 CP Leeuwarden
Ook wij moeten ons houden aan de wettelijke bepalingen. Zorg ervoor, dat als u naar deze vergadering met
vertelling gaat, u kunt aantonen dat u bent ingeënt. (Of negatief getest of hersteld)
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Ingekort verslag van de vergadering van 14-11-2019
5. Bestuurszaken: Samenstelling bestuur
Afscheid oud-bestuursleden
Benoeming nieuwe bestuursleden
Gevraagd: nieuwe penningmeester
6. Financiën: Verslag over 2019 en 2020
Begroting 2022
Verslag kascommissie
7. Ledenadministratie.
8. Nieuws uit de activiteitencommissie, bezorgers en
belastinghulpen, etc.
8. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
9. Sluiting
PAUZE
Na de pauze vertelt Jaap de Groot met beelden over het onderwerp:
“Sinterklaas door de jaren heen”

Compliment?!
Iemand stuurt aan het LOSbestuur per post deze
medaille van de
Nederlandse Leeuw met de
tekst: Geef deze leeuw met
kroon een leuk plekje. De
groetjes uit Leeuwarden.
We geven hem een
ereplaats en laten hem ook
zien op de Algemene
Ledenvergadering.

Foto: Johan Eisma
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Ingekort verslag van de
Algemene Ledenvergadering
op 14-11-2019 in De Fontein.
Totaal aanwezige leden: 46 + 6 bestuursleden.
1. Opening.
De vicevoorzitter W. de Boer opent de
vergadering stipt om 14.00 uur met de
mededeling dat hij Leendert Plaisier vervangt.
We zijn als bestuur bezig om veel dingen
draaiende te houden, die zo mooi draait dankzij
de enthousiaste vrijwilligers.
7. Nieuws uit activiteitencommissie, bezorgers,
belastinghulpen.
De bezorgers doen het volgens Ype van der Haag
fantastisch. Er is een nieuw reservelid.
Mieke ten Hoeve, belastinginvuller doet het
woord namens de belastingservice. Het liep dit
jaar gesmeerd. De mensen laten nog steeds geld
liggen door de toeslagen niet aan te vragen of
onvoldoende bij te werken. De belastingservice
geeft ook hulp bij het aanvragen van toeslagen
en Digid. Tenslotte nog een compliment voor
Willem de Boer, die alles altijd prima in orde
heeft.

2. Vaststellen agenda.
Er worden geen punten aan de agenda
toegevoegd of geschrapt.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
De ledenadministratie gaat voorlopig naar
Willem de Boer.
Dit is te bereiken via leden@losleeuwarden.nl
4. Verslag van de vergadering van 18-04-2019.
Het verslag wordt met dank aan de vorige
secretaris Keimp Pijpstra onveranderd
goedgekeurd.

8. Wat verder ter tafel komt.
Niet meer ter zake doende

5. Bestuurszaken.
De begroting voor 2020 wordt getoond en
zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan
Leendert Plaisier en Froukje Bruining.

9. Rondvraag.
Foppe de Vries stelt dat het ledenbestand
veroudert. We zouden reclame moeten maken
voor wat jonge ouderen. We hopen dat de
LosVast reclame op zich maakt.
De activiteitencommissie wordt
gecomplimenteerd met de veelzijdigheid van de
activiteiten door Dhr. Tanahatoe
Ook het maandblad LosVast wordt genoemd en
Keimp zegt dan dat het een team is die er aan
werkt. We doen het met zijn allen.
Rinse Visser complimenteert tenslotte het
bestuur en bedankt hen voor hun inzet.

6. Ledenadministratie.
De ledenadministratie is de laatste tijd
bijgewerkt door Rinse Visser en gaat nu naar de
penningmeester om de laatste betalingen te
verwerken. Daarna neemt Willem de Boer het
over.
De bedoeling is dat in 2020 de nieuwe leden een
welkomstpakket krijgen.
Het initiatief om nieuwe leden een
welkomstbrief te geven wordt goed ontvangen.
De contributie blijft hetzelfde. Ongeveer
halverwege het jaar worden halve prijzen
berekend.
Er komt volgend jaar een ledenpasje. Een
voorbeeld werd vertoond op het scherm.

10. Sluiting.
Verslag gemaakt door Gerard van Steijn
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Jaap’s Hoekje

volledig vrijstaand
huis met -naar alle
waarschijnlijkheideen enorme tuin
rondom; de tuin
van nu zal door veel

Jaaps hoekje: Rondje over het Vliet
– deel 5
Bij het herlezen van de gedrukte
versie van de vorige maand ontdekte
ik een kleine onzorgvuldigheid. Bij het fabriceren
van een artikel heb ik de gewoonte om eerst een
opsomming te maken van mensen/ feiten/
verhaaltjes/ foto’s die ik in het artikel een plaats wil
geven. Een deel van zo’n ‘spiekbriefje’ is abusievelijk
na het artikel afgedrukt. Op die manier kwam o.a.
het verhaaltje van Roosje eerder dan ik had
gepland. Maar niemand, zelfs de eindredacteur
heeft het opgemerkt, dus … brand is erger.

Vlietsters nog wel
alleszins riant
genoemd worden
(foto 3).
Een bewoner in het
grijze verleden was de
boekdrukker Abraham Ferwerda, uitgever en
drukker van de Leeuwarder Courant. Aan de achterzijde had hij het zicht op de oude Camminghaburcht, vele jaren later ‘ingeruild’ voor het
uitstrekte Cambuurstadion-complex.

Een leuke reactie kreeg ik van mevrouw Jits
Nieuwland-Zadel die de stukjes met plezier leest,
ondanks dat ze zelf geen Vlietster is. Ze miste wel
een paar bekende namen, maar dat zal met
iedereen zo gaan. Ieder heeft zo zijn eigen
herinneringen bij bepaalde mensen en plekken
waar die mensen leefden. Zo vertelde ze over slager
Nijholt die zijn winkel had op de hoek met de
Bleeklaan waar later automatiek Stöpetie zat. En
kruidenier
Riddersma op nr.
421a. Van dit
laatste pand
vond ik nog wel
een afbeelding
(foto 1), maar
toen was de
kruidenier al
lang verdwenen.

Het einde van
het Zuidvliet
werd bevolkt
door
bedrijven,
waarvan ik al
eerder een
paar noemde.
Mevrouw
Nieuwland was in haar berichtje heel lovend over
de botenwerf van Langenberg, het laatste bedrijf
voor de rondweg (foto 4). Haar man heeft daar met
name goeie herinneringen aan: die lakte daar met
de regelmaat van een klok hun ’16 kwadraat’. Dat
deed mij dan weer herinneren aan een uitspraak
van mijn schoonvader: ‘’Koop een boot en werk je
dood’, maar dan uitgesproken op ‘sien plat
Liwwadders’.
Na Langenbergs werf hield het Zuidvliet hier zo
ongeveer op, het volgende deel van de zuidkant
werd bestemd voor de elektriciteitscentrale.
In de dertiger jaren van de twintigste eeuw werd
hiertussen de Franklinstraat aangelegd als
onderdeel van de geplande nieuwe Leeuwarder
rondweg. Op die manier werd de oude stad
enigszins ontlast van de verkeersdrukte.

Ook Hendrik Jan Smit reageerde enthousiast toen
hij de foto van de Watersport- rondvaartboten van
Van Duuren zag: ‘Met mijn opa Hendrik Jan (Henny)
van Duuren mocht ik regelmatig meevaren’, aldus
Hendrik Jan, die daar nog heel goede herinneringen
aan heeft.
’t Sloth Van ’t Fliedt
We gaan ons rondje weer oppakken ter hoogte van
een voor Vlietster begrippen wel zeer exclusieve
woning. Boven de imposante entreepartij staat in
sierlijke klassieke letters de naam ”op ‘t Sloth Van ‘t
Fliedt’ (foto 2).
De stichtingsdatum van het slot aan het Noordvliet
501 gaat terug tot voor 1670. Het was in die tijd een

Oud-Indische wijk
Aan het begin van de 20ste eeuw werden op het
laatste deel van het Noordvliet op -voor die tijdredelijk grote schaal woningen gebouwd in de
sociale sector; in tegenstelling tot veel één-recht6

één-averecht huizen werd hier ook echt móói
gebouwd. Architect W.C. de Groot gaf hier zijn
visitekaartje af door met erg fraaie, beeldbepalende
nieuwbouw te
komen (foto 5).
Zijn motto was
dan ook dat
opvallende
woonhuizen niet
persé groot
behoefden te
zijn. Dat bewijzen zijn ontwerpen van de woningen
in de Java-, Borneo- en Celebesstraat. Deze zeer
herkenbare W.C. de Groot-stijl vinden we in onze
stad ook nog in de Hollanderwijk, maar ook in de
Rembrandt- en Saskiastraten. Die woningen zijn ook
nog steeds een lust voor het kennersoog.
De Oud-indische wijk werd later door de ringweg
gescheiden van de wijk Schieringen.
Vandaag de dag kunnen wij ons ook nauwelijks
voorstellen dat op de plaats van waar nu de
Archipelweg
ligt ooit de
imposante
olieslagerij
van
Hommema
(foto 6) heeft
gestaan. Voor
het grootste
gedeelte
brandde deze af in 1924, de restanten werden acht
jaar later afgebroken (foto 7).

staanders aan
de Franklinstraat (foto 9).
Dit was een
hele verbetering voor de
schippers van
de steeds
groter wordende vrachtboten die hun lading meestal bij
Koopmans Meelfabrieken moesten afleveren.
De nieuwe Poppebrug heeft het niet zo lang
volgehouden als zijn voorganger, want na de
demping het Vliet in 1971 werd de brug vervangen
door asfalt.
Vanaf de rondweg tot de Poppeweg (destijds
genoemd naar een van de bewoners!) staat er nu
nog steeds een rij kleine eengezinswoningen. Na de
Poppeweg wordt dat aantal al weer kleiner; op
enige afstand daarvan werden langs het water de
eerste hellingflatwoningen van Schieringen
gebouwd.
In dit deel van de stad heeft mijn vrouw ooit
doodsangsten uitgestaan. In het begin van ‘ons
trouwen’ bewoonden wij een bovenwoning op de
Archipelweg, aan de kant van Volkswagengarage De
Boer. We hadden ‘onze kleine’ Rob duidelijk
gemaakt dat hij wel buiten mocht spelen, maar op
de stoep moest blijven. Dat deed hij keurig, ook
terwijl hij er met buurjongetje Jan speelde. Totdat de
beide kameraadjes ontdekten dat de stoep zich wel
heel ver in zuidelijke richting uitstrekte en zelfs
verderging op het Noordvlietslot. Zo verdwenen ze
langzaam maar zeker uit het zich van de beide
moeders, die zich een hoedje schrokken toen ze de
beide ‘boys’ misten. Op zoek naar de jongens
verdeelden ze de taken, de een direct naar de

Poppebrug
Ter hoogte van de huidige rotonde in de ringweg lag
tussen de beide Vliet-delen al vanaf 1737 de aloude
houten Poppebrug, een brug met trappetjes (foto
8); in 1936 werd dit ‘antiekje’ vervangen door een
splinternieuw exemplaar, een basculebrug met de
7

Poppeweg, de ander richting Vliet. Bij het
Noordvlietslot aangekomen ontdekte mijn vrouw
dat de jongens in de richting van het bruggetje naar
Schilkampen waren gedrenteld. Boven op het
bruggetje stonden ze triomfantelijk een spelletje te
spelen: de splinternieuwe schoenen hadden ze
uitgetrokken en die lieten ze een voor een
triomfantelijk in het water verdwijnen. Dat gaf zulke
mooie golven, vertelden ze later…..

NOvemBER
Als in november het water stijgt,
Gewis dat gij het deze winter nog vaker krijgt.
Als het in november ’s morgens broeit,
Wis dat de storm des avonds loeit.

Om een aantal mogelijke reacties van de lezers
Edith Holden
Uit: ‘ Vreugde van het landleven’

November was volgens de Romeinse kalender niet
zoals bij ons de elfde, maar de negende maand van
het jaar.
De naam van deze maand is dan ook afgeleid van
novem=negen.
November wordt ook wel slachtmaand genoemd.
Ook in november beginnen de gele en de bruine
bladeren van de beuken nu te vallen.
Het wordt dus tijd om de scherp driekantige,
eetbare beukennootjes te gaan zoeken.
Een stekelig napje (cupula) omsluit meestal twee
vruchten en springt met vier kleppen open.

alvast voor te zijn beloof ik u voor de volgende
LosVast een kijkje te nemen op Schilkampen.
Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com

Een paar bijzondere dagen in november.
Ook dit jaar is gedurende deze maand Movember
(mo is van moustache= snor)

14 november: Wereld Diabetesdag. 14 november is
de Verjaardag van Frederick Banting, die samen
met Charles Best aan de basis stond van de
ontdekking van Insuline in 1922.

Het is een terugkerend evenement om aandacht te
vragen voor prostaatkanker en teelbalkanker en de
gezondheid van de man in het algemeen. Het is de
bedoeling dat mannen in de maand november hun
snor of baard laten staan.

29 november: Sint Pannekoek. Van oorsprong een
Rotterdamse traditie en wordt ieder jaar door
heel het land gevierd. Je legt een pannenkoek op
je hoofd en zegt : ‘Ik wens jullie een vrolijk en
gezegend Sint Pannekoek’. De traditie is in 1986
in het leven geroepen In een strip van ( wijlen)
Jan Kruis ( ‘Jan, Jans en de kinderen’).
Pas op: geen stroop gebruiken!

3 november: we blijven bij de man want het is
Werelddag voor de man.
8 t/m 14 november: Week van Respect.
10 november: Dag van de mantelzorg. Op deze dag
wordt de mantelzorger zelf in het zonnetje
gezet.
8

Start Winterseizoen 2021/22.
Zaterdag 25 september was het zover. Wij mochten
weer iets organiseren, zijn enthousiast om de leden
weer te ontmoeten. De Leeuwarder theatermaker
Jan-Dirk van Ravesteijn mocht de spits afbijten. JanDirk is inmiddels 10 jaar trouwambtenaar. Zijn
honderden voltrokken huwelijken hebben zijn beeld
over de liefde sterk bepaald. Op ludieke wijze zingt
en vertelt JD over de verschillende facetten van de
liefde en het huwelijk. Met liedjes, sketches en
mooie verhalen.

De binnenkomst was eerst wat onwennig, er moest
voor de eerste keer een QR-code worden getoond.
Na wat een stroef begin, werden we daar ook al
handiger in. Wij werden zeer gastvrij ontvangen in
de Kurioskerk. De advocaat met slagroom vond
weer gretig aftrek. Deze middag werd ook mogelijk
gemaakt door een subsidie van de Provinsje Fryslân,
waar wij ze zeer erkentelijk voor zijn. Wij als
activiteitencommissie hopen nog meer leuke
middagen te organiseren.

Forse griepgolf komende winter?
Het griepvirus heeft een jaar overgeslagen, er
waren weinig of bijna geen griepmeldingen. Maar
het komend seizoen zou het weleens fors kunnen
toeslaan.
Daarmee houden ziekenhuizen en virologen in
Nederland ( een ook de omliggende landen)
rekening.

superieure ziekteverwekker van dat moment die de
griep en ook andere infecties verdrong.
Ziekenhuizen bereiden zich voor op zowel griep- als
coronapatiënten, want ook corona met z’n afgeleide
virusvarianten lijkt nog niet uitgeraasd.
Bovendien zijn er nog teveel (vooral jongeren,
waaronder BN’ers) die tegen vaccinatie zijn en laten
dat weten door (bijna wekelijks) te demonstreren.
De besmettingen lopen al weer op.

Toch lopen de meningen uiteen. Denk de ene arts
dat er wel een griepgolf gaat komen, een viroloog
denkt dat het misschien zal meevallen, omdat de
corona vaccinatie ook bescherming biedt.

Vaccinatie tegen corona én griep is dus aan te
raden.
Velen van u hebben al een oproep van hun huisarts
ontvangen om de griepprik te komen halen.

Toch houdt men een slag om de arm.
Men was al verbaasd dat vorig jaar de griep
wegbleef toen corona huishield.
De verklaring daarvoor is dat de strikte bescherming
tegen overdracht van het coronavirus ook bleek te
werken tegen de griep (influenza).
Bovendien ontpopte de coronavirus zich als de

Laten we het beste er maar van hopen en de
griepvirus mag van mij nog wel weer een jaartje
overslaan. We zullen het afwachten.
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Financiën

mogelijkheden zijn pinnen in een supermarkt.
Is daar geen pinautomaat, dan kun je soms wel geld
extra pinnen aan de kassa.

Prinsjesdag 2021
Uit de koopkrachtberekeningen naar aanleiding van
Prinsjesdag blijkt dat de economie volgend jaar
groeit met 3,5%, maar de AOW’ers gaan er
nauwelijks op vooruit en leveren soms zelfs wat in.
Het is toch niet te aanvaarden!
Gepensioneerden met alleen AOW of met een klein
pensioen hebben waarschijnlijk geen cent meer te
besteden.
De groep met een groter aanvullend pensioen zal
zelfs aan koopkracht inleveren, omdat er opnieuw
niet wordt geïndexeerd.
Denk daarbij aan stijgende lasten, onder meer voor
de zorg, energie en lokale belastingen.

Heeft u hulp nodig bij het pinnen of storten van
bankbiljetten? Sommige kantoorboekhandels geven
assistentie bij de Geldmaat.
Je kunt van deze dienst gebruik maken bij winkels
van Primera, Bruna en The Readshop met een
sticker ‘Geldmaat plus assistentie’ op de winkeldeur.
Of kijk op www.locatiewijzer.geldautomaat.nl.
Op deze website kun u ook filteren op automaten
met spraakondersteuning en automaten die
bankbiljetten van € 5,-- uitgeven.
Betaalpakket ING-klant duurder….
Per 1 januari 2022 verhoogt ING de tarieven voor
particuliere betaalpakketten en enkele aanvullende
betaaldiensten.

Het NIBUD berekende aan de hand van het
Belastingplan 2022 wat de gevolgen zijn voor
tientallen verschillende huishoudens.
Als we naar de AOW’ers kijken dan blijkt dat deze
groep er nooit meer dan 0,2% per maand erop
vooruit gaat. Dat komt neer op zo’n € 4,-- extra.
Alleenstaande AOW’ers gaan er naar verhouding
iets vaker op vooruit dan AOW echtparen.
In sommige gevallen leveren die in 2022 zelfs 0,4%
in! Dat betekent bijvoorbeeld voor stellen met naast
de AOW een aanvullend pensioen van € 25.000 per
jaar een achteruitgang van € 13 per maand.

Voor het Oranjepakket betalen klanten straks geen
€ 1,95 meer per maand, maar € 2,35, een verhoging
van ruim 20%.
Het goedkoopste betaalpakket, dat is het
Oranjepakket met een korting, gaat van € 1,55 naar
€ 1,90 per maand.
Het duurste betaalpakket gaat van € 7,95 naar
€ 8,05 per maand.
Ook wijzigt het tarief van sommige creditcards en de
betaalpas als klanten in het buitenland geld willen
opnemen.
Volgens de bank is de verhoging nodig vanwege de
hogere kosten voor het veilig houden van het
betalingsverkeer door eisen en wetten vanuit de
overheid.

U ziet het, we worden er echt weer geen cent beter
van en als je de berichten leest dan gaan de
energieprijzen door het dak! Zo’n € 900 tot € 1000
per jaar meer voor gas en licht. Wie kan dat nog
betalen!
Levensmiddelen zijn al duurder geworden, benzine
zit op € 2,-- per liter en de ziektekostenverzekering
gaat in 2022 ook enkele euro’s per maand omhoog.
Dan heb je toch totaal niks aan die 0,2% ‘vooruitgang’.
Dat noem ik flinke achteruitgang!

Ook bankieren steeds meer klanten digitaal,
waardoor het beschikbaar houden van reguliere
betaalproducten zoals papieren afschriften en
acceptgiro’s duurder is, aldus ING. Het is juist de
oudere, die niet internet bankiert, de dupe van deze
verhogingen. De bank wil senioren zoveel mogelijk
laten overstappen naar digitaal bankieren.
Daarmee wordt samengewerkt met ouderenorganisaties en bibliotheken.
Wel zegt de bank dat ze voor mensen die niet
kunnen of willen bankieren, de nodige diensten
blijven aanbieden.

Contant geld halen.
Banken sluiten in rap tempo hun kantoren.
Voor contant geld halen was het bankkantoor altijd
een veilige plek. Je kon er pinnen, zonder pottenkijkers om je heen. Ook ben je verstoten van
informatie van een medewerker.
Met het sluiten van bankkantoren verdwijnen ook
die plekken om binnen te pinnen. Andere

Bron: Financiële Telegraaf
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Ontdekking
MS-onderzoek.

Verloren polissen
opsporen.

Onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam
hebben bewezen dat ze iets ‘magisch’ binnen het
MS-onderzoek ontdekt hebben, namelijk een
stofje: Lipoxine-A4.
Deze vetachtige stof kan ontstekingen in de
hersenen in toom houden. Daardoor kan door MS
beschadigd hersenweefsel zich herstellen.
Het ‘magisch’ stofje geeft het herstelproces van het
eigen lichaam een boost en vervolgens pakt het
lichaam zelf de ontstekingen aan. Behalve dat
Lipoxine-A4 de hoeveelheid en de ernst van de
ontstekingen sterk verminderd, remt het ook de
ziekteactiviteit van witte bloedcellen van mensen
met MS.
Bovendien wordt met steun van de Stichting MS
Research onderzocht of het ook een positieve
invloed heeft op het herstel van myeline.

Bijna 3000 nabestaanden hebben vorig jaar een
levensverzekering van hun overleden dierbare
gevonden via de zoekservice Verloren Polissen.

De huidige behandelmethode voor MS
onderdrukken allemaal het immuunsysteem en
helaas is er daarbij vrijwel altijd sprake
ziekteprogressie en vervelende bijwerkingen.

Bron: Geld en Recht

In totaal 5500 nabestaanden maakten gebruik van
deze service, een kwart meer dan het jaar ervoor
Verloren Polissen is een service van het Verbond
van Verzekeraars. Deze koepelorganisatie stuurt
aanvragen van nabestaanden door naar alle
deelnemende verzekeraars.
Het is wel de bedoeling dat u als nabestaande eerst
zelf uitzoekt of er nog ergens een polis loopt.
U kunt de service ook gebruiken om te zoeken naar
je eigen verloren polis.
Kijk op de website
www.zoekservice.vanatotzekerheid.nl

Het toedienen van Lipoxine-A4 is een eerste stap in
de richting om op een lichaamseigen manier de
chronische MS-ontstekingen te lijf te gaan en dus
bijwerkingen te voorkomen!
25.000 mensen met MS in Nederland wachten op
een oplossing.
Stichting MS Research.

Foto: Johan Eisma
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Lezenswaardig
Hillary Rodham Clinton & Louise Penny:

‘Staat van terreur’

Is een uitgaven van A.W. Bruna en kost € 22,99
Samen met goede vriendin Louise Penny schreef Hillary Clinton
een politieke thriller. Hoofdpersoon is de nieuwe minister van Buitenlandse zaken Ellen
Adams, een weduwe van middelbare leeftijd. Het verhaal speelt zich af in het heden en
zonder pandemie en Joe Biden. Verder gaat het over ‘de puinhopen van vier jaar
Trump’.
De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring en de minister en haar
team moeten er achter zien te komen wie er achter dodelijke samenzwering zit.
Rita Radetsky:

Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de
landschapsstijl.
Is een gebonden uitgaven van Noordboek en kost € 49,90
Rita Radetsky studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Dit jaar promoveerde zij op het onderzoek ‘Tuinarchitect
Lucas Pieters Roodbaard’. Ze publiceert over de elitecultuur, in het bijzonder over de
tuinarchitectuur in Friesland.
Roodbaard werkte in de landschapsstijl die zich kenmerkt door kronkelpaden,
slingervijvers en open en dichte tuindelen. Zijn netwerk was de Friese, Groningse en
Drentse elite. Ten slotte besteedt de auteur van dit rijk geïllustreerde boek met veel
onbekend beeldmateriaal aandacht aan de navolging en waardering van Roodbaards
werk.

OPROEP BELASTINGINVULLERS
De groep belasting invullers is op zoek naar iemand die ons wil komen versterken.
Een van de invullers is om persoonlijke reden gestopt met het doen van belastingaangiftes voor
leden die daar om vragen.
Heeft u iets met administratie en vind u het leuk om de leden van LOS te helpen
bij het doen van de jaarlijkse belastingaangifte?
Neem dan contact op met Willem de Boer voor meer info en uitleg.
Via de mail of de telefoon.
Mail:
w.de.boer@losleeuwarden.nl
Telefoon: 0653636700 of 058-2124005
Willem de Boer, coördinator belastinginvullers

LOS heeft een eigen Facebookpagina:
www.facebook.com/los.leeuwarden.3
Neem ’s een kijkje!
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Recept van de maand
Deze maand gaan we een lekkere ovenschotel maken:

ZALM-SPINAZIE SCHOTEL
Benodigdheden voor 4 personen:
* 600 gram geschilde aardappelen
* 1 teentje knoflook
* 1 gesnipperde ui
* 600 gram verse spinazie
* 3 moten zalm
* 100 ml. kookroom
* 25 gram roomboter, in blokjes
* 120 gram geraspte kaas
* 2 eetlepels paneermeel
* olijfolie
* peper en zout.

4. Voeg de spinazie toe en bak dit
ook mee.
5. Bak in een andere koekenpan de
zalm aan beide kanten kort aan,
zodat de zalm rosé is en nog
niet helemaal gaar. Trek de zalm
met een vork uit elkaar.
6. Stamp de aardappelen fijn en voeg een beetje
van het kookvocht toe tot een smeuïge
aardappelpuree.
Breng op smaak met peper en zout.
7. Verdeel de zalm over de bodem van de
ovenschaal.
Verdeel hierover het spinaziemengsel en dek dit
af met aardappelpuree.
8. Leg de blokjes boter over de bovenkant van de
schotel en bestrooi dit met geraspte kaas.
Bedek de schotel tot slot met paneermeel.
9. Zet de ovenschaal 20 min. in de oven.

* ovenschaal
Zo maakt u het:
1. Verwarm de oven voor op 200 graden
2. Kook de aardappelen in 20 min. gaar, giet ze af
en bewaar het kookvocht.
3. Fruit de ui in wat olijfolie aan, pers de knoflook
en bak mee.

Zorgkosten
Het stond onlangs in een dagblad: ‘Verdubbeling
van zorgkosten na val-ongeluk bij ouderen dreigt’.
Altijd wordt verwezen naar de oudere mens
(waarom geen senior noemen ?) wanneer het over
zorgkosten gaat.
Hebben onderzoekers weleens op een zaterdag en
zondag gekeken naar de drukte op de spoedeisende
hulpposten wanneer jonge sporters binnen worden
gebracht. Ze lopen vaak blessures op met als gevolg,
in het ergste geval, niet kunnen werken. Een
kostenpost voor de werkgever.
En ook jongeren belanden vaak in het weekend op
de EH.
Ongeluk met de fiets of auto, maar ook gewond
raken door een vechtpartij.
Hoezo ‘de ouderen’….
Foto: Johan Eisma
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Nieuwe oplichtingstruc.

* Je rekeningnummer
* Je e-mailadres

Dat de naam DigiD de laatste maanden vaak
misbruikt wordt in allerlei oplichtingstrucs, valse
mails en verdachte sms’jes is onderhand wellicht
een bekend gegeven.

Zou (met de nadruk op zou !) je dit allemaal
invullen, dan krijg je de volgende boodschap op je
scherm:

Toch kan het zomaar gebeuren dat er een geheel
nieuwe variant opduik dat u even moet weten.
Het begint deze keer ook met een sms’je en dat is
het gedeelte dat menigeen onderhand bekend in de
oren klinkt. Dit is de tekst uit het sms-bericht:

[‘Zogenaamde bevestiging van ‘DigiD’
Aanvraag succesvol ingediend.
Hierbij is uw aanvraag ingediend.
Het zal tot 3 werkdagen duren voordat u de
teruggave op uw opgegeven bankrekening krijgt
gestort.]

DigiD: U ontvangt nog een teruggave van € 817,38.
Vraag nu uw teruggave aan via s.id/digidinlog

Kortom: mocht u ooit een dergelijk sms’je
ontvangen van ‘DigiD’, vul niks in, nooit op reageren
en gooi het direct weg!

Wat zit er achter deze oplichtingstruc ?
Waar je normaal gesproken bij je bank moet
inloggen om deze zogenaamde teruggave te
ontvangen (wat overigens altijd om nagemaakte
inlogomgevingen van de betreffende banken gaat,
dus van écht inloggen is überhaupt geen sprake!!)

Allerlaatste oplichtingstruc.
Ja, het houdt maar niet op om via een telefoontje
mensen proberen op te lichten.
De laatste truc is Engelstalige personen die je bellen
en je vragen om je BSN ( Burger Service Nummer) !
Ze bellen namens de Internationale Politie.
Dat zijn ze, het zijn oplichters!

Er wordt gehengeld naar de volgende gegevens:
* Je voor- en achternaam
* Postcode en huisnummer
* Telefoonnummer
* Geboortedatum

Foto's: Johan Eisma

Nooit op reageren en breek onmiddellijk het
gesprek af!!
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SINT MAARTEN

Energie.

Op 11 november wordt het
feest van Sint-Maarten
gevierd. 's Avonds mogen
kinderen met een lampion in
de hand langs de deuren
lopen. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere
van Sint-Maarten en krijgen daarvoor een
traktatie, meestal snoep of fruit.

Het is inmiddels allemaal tot ons doorgedrongen:
we gaan volgend jaar veel meer voor het gas
betalen.
In de media lees je dat de rekening in 2022 met
misschien wel dot € 1000 omhoog gaat.
Klinkt wel een beetje absurd, aangezien een
gemiddelde huishouden circa € 2000 per jaar aan
energie betaald.
Dan kan het haast niet zo zijn dat die € 1000
verhoging het geval zal zijn.

Lampionoptochten
Ook worden wel lampionoptochten georganiseerd
door scholen en wijk- of buurtverenigingen. De
kinderen hebben dan meestal van tevoren zelf hun
lampion gemaakt. In sommige plaatsen rijdt de
figuur van Sint-Maarten, als romeins officier, aan het
hoofd van de stoet.
Een tweede ritueel op Sint-Maartensdag is het
ontsteken van een vuur. Dit gebeurt vooral in
Limburg (en het aangrenzende Duitse Rijnland),
maar ook in midden-Friesland.

Wanneer je de rekening bekijkt valt het op dat je
50% betaalt aan diverse belastingen en BTW.
Heb je een vast contract, dan krijg je pas last van de
prijsstijgingen als het termijn afloopt.
Ga dan vooral nu niet overstappen.
Daarna kun je alsnog kijken of het de moeite waard
is om over te stappen.
Kijk wel altijd goed uit of u dan echt goedkoper uit
bent, meestal is een welkomstbonus erg
aantrekkelijk. Maar ga alles goed vergelijken.

Mantel
Volgens de verhalen gaf de gulle Sint-Maarten bijna
al zijn spullen aan de armen. Zelfs zijn mantel sneed
hij doormidden, om de helft aan een bedelaar te
schenken. Vroeger gingen arme kinderen op zijn
feestdag langs de deuren met lampionnen, in de
hoop op iets lekkers om de winter door te komen.
Tegenwoordig doen kinderen dat voor de lol.

Het kabinet gaat de hoge energielasten enigszins
compenseren.
Dat kan door de energiebelasting en BTW tijdelijk te
verlagen.
We hebben nu een aantal milde winters achter ons
liggen, maar wanneer we een strenge winter of
koudegolf krijgen zijn we de pineut, dan gebruikt
Nederland gemiddeld 25 à 30% meer gas.
Dan lees je steeds weer de goedbedoelde
besparingstips zoals 2 minuten douchen (het liefst
ook nog lauw of koud…brr..), de verwarming lager
zetten en een extra warme trui aantrekken.
Alles goed en wel, maar wij senioren laten ons niet
vernikkelen, je kunt je nog zo warm kleden, maar je
neus en handen blijven wel koud.

Mededeling kalender.
Evenals in 2019 kunt u dit jaar weer rekenen
op een LOS Kalender.
Koop dus nu niet een andere want die van
LOS is toch mooier.

Zullen we dan maar gelijk een winterslaap
houden….?

Het Bestuur.
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Foto: Columbia Records

Column.

Cliff Richard
op de televisie
In het grote gezin (9 kinderen) van mijn
vriendinnetje Corrie stond begin jaren ’60 een kleine
televisie.
Corrie had ook een pick-up ofwel een platenspeler.
Zo eentje met de luidspreker in het deksel.
We waren allebei gek op Cliff Richard en zij had een
plaatje mogen kopen “The Young ones”.
Hoe vaak we het ook achter elkaar draaiden, we
kregen er geen genoeg van. Wat hij zong verstonden
we niet, want van de Engelse taal hadden we toen
(nog) geen kaas gegeten.
In het najaar werd een vet varken geslacht zodat het
grote gezin de hele winter vlees in de kuip had.
Zijden spek werden gerookt en gehaktballen werden
door de moeder gebraden en daarna in de weck
gezet.
Maar eerst moesten die vele ballen gedraaid
worden en laat dat nu juist op een avond moeten
gebeuren dat Cliff and the Shadows voor het eerst
een televisieoptreden gaven in ons land.
En nu…? We wilden als grote fans dat heel graag
zien.
Ik mocht ook kijken, maar wel meehelpen
gehaktballen draaien en dan mocht de tv ook aan.
Maar wel flink doordraaien en niet kijken, alleen
maar luisteren.

Standpunt van het bestuur
over WhatsAppgebruik
Via WhatsApp is het gemakkelijk communiceren.
Ook de groepen die LOS organiseert (wandelen,
fietsen) maken daar graag gebruik van middels een
groepsapp.
Om verwarring te voorkomen vindt het bestuur het
belangrijk om per activiteitengroep één beheerder
te kiezen, die verantwoordelijk is voor het beheer
van de hele activiteitengroep van LOS.
Dus alleen de beheerder van de groepsapp mag
voor de activiteiten van LOS een groep aanmaken.
We kunnen ons voorstellen dat er onderling door
leden ook WhatsAppgroepen aangemaakt worden.
Dat mag natuurlijk, maar niet onder de noemer van
LOS.

Met rode konen draaiden we driftig de gehaktballen
en tuurden tussen de wimpers door naar de tv.
Genieten!!
Toen de vader dat zag riep hij: ‘Doorwerken meiden,
anders gaat de tv uit’. We keken snel naar haar
moeder en ze glimlachte en schudde haar hoofd.
Ach, die vader was me er eentje, een echte
opperhoofd van een groot gezin, grote mond en een
klein hartje en die echt wel naar zijn lieve vrouw
luisterde.
Het was een avondje Cliff met gehaktballen om
nooit te vergeten.
Janny
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NIEUWS VAN OUDERENSOCIETEIT DE REMISE.
Hallo lezer,
kunt u hier gratis terecht
voor mankementen aan
apparaten of het naaien
van een zoom. Baukje en
Anske geven elke
dinsdagmiddag om 14.00
uur hulp en advies, ook in onze Remise-zaal.

Bent u al eens bij ons in
de Remise geweest?
Kom eens langs en
maak een afspraakje
met bestuurslid Baukje
(zie onderaan). Bij de
ingang gaan de deuren
vanzelf open en loopt u
nog een stukje door de
gang. Rechts achterin
vindt u de Remise. Dat
kan bijv. voor een kop koffie of thee op de koffieochtenden, of voor een van onze activiteiten. Die
ziet u hieronder staan. Iedereen die daar eens graag
aan mee wil doen, is van harte welkom. De eerste
keer is gratis. En mocht het in de smaak vallen, dan
kunt u zich opgeven als lid van de Remise voor 9.95
euro per maand (dit bedrag wordt eenmaal per
kwartaal van uw rekening afgeschreven). Wij
kunnen nog leden plaatsen, indien u 55-plusser
bent.

Bent u eenmaal lid dan
ontvangt u regelmatig “ ’t
LOKAALTJE” met foto’s,
interviews, gedichten en
wetenswaardigheden.
Er wordt momenteel hard
gewerkt aan een WEBSITE
voor de Remise. Dat zit in
de pijplijn.
Voor informatie kunt u
bellen met Baukje Hofstra:
058 – 2669651.
Vrije inloop koffiedrinken:
ma, di, vrij 9.30
Creaclub:
ma 13.30
Wandelen:
di 9.30
Repaircafé:
di 14.00 uur
(Stoel) Yoga:
wo 9.00 uur
Boekenclub:
wo 10.00
Handwerken:
wo 14.00
Cursus Engelse conversatie:
wo 16.00
Computerles (individueel):
do 8.30
Workshops (variabel):
do 14.30
Frans leren/opfrissen:
do 16.30
Derde zondag in de maand zondag-soos: 14.30

Na een lange pauze gaat ook weer
de ZONDAGSOOS beginnen, elke
3e zondag van de maand. Deze soos
is voor iedereen toegankelijk. De
kosten voor leden zijn € 5,--, en voor
niet-leden € 7.50.
Ook willen we uw aandacht vragen voor ons
REPAIRCAFE. Zoals op meerdere plaatsen in de stad

Boosterprik.
Mogelijk al dit najaar kunnen ouderen worden
‘bijgeprikt’ om hun bescherming tegen corona op
peil te houden.

bij hen als eerste een verminderde bescherming te
zien gaan geven.
Wanneer ze dat willen krijgen ze een
boostervaccinatie aangeboden.

Volgens de Gezondheidsraad is de protectie die
sommige Covid-vaccins tegen infectie geven in de
loop van de tijd al wat verzwakt.
De bescherming is nog altijd onverminderd hoog,
ook voor het deltavariant van het virus.

Mensen met een sterk verminderde weerstand, als
dat bij de medische specialist bekend is, zullen wel
alvast een derde prik krijgen, omdat zij onvoldoende
antistoffen in hun bloed blijken te hebben.

Omdat ouderen destijds als eersten in aanmerking
kwamen voor de coronavaccinatie zullen de vaccins

Bron: Gezondheidsraad
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Beste redactie,
Sinds 2 jaar ben ik met vervroegd pensioen en lid
van LOS. Ik neem graag kennis van jullie bijdragen
in het bulletin. Na het lezen van 9 'rare'
uitdrukkingen voel ik me echter geroepen een
aanvulling te geven op de uitdrukking 'Daar komt
de dominee voorbij'. Ik doe dat hieronder met het
verzoek die op te nemen in het volgende LosVast
bulletin.

en sinds de vroege 19e eeuw de variant 'ein
Leutnant fliegt durchs Zimmer' (hetgeen verband
zou houden met het dwepen van jongedames met
luitenants) Ook in het Frans en Engels houdt men
het bij de engelensfeer, want daar luidt het
respectievelijk 'un ange vient de passer' en 'there's
an angel passing’.

Daar komt de dominee voorbij..
In de vorige LosVast nam ik kennis van negen 'rare'
uitdrukkingen met uitleg. Bij de uitdrukking 'Daar
komt de dominee voorbij' las ik de uitleg: "Als de
dominee in de kamer is durven mensen niet vrijuit
te spreken, of ze houden liever helemaal hun mond,
zodat er niets verkeerd uit kan komen". Die uitleg
suggereert dat 'de dominee' over een zekere mate
van kennis en wijsheid beschikt waaraan men zich
liever niet waagt te meten en er daarom goed aan
doet op zijn/haar woorden te letten of liever te
zwijgen. Dat mag in vroeger tijden het geval
geweest zijn, vandaag de dag heeft een zielzorger
(als het goed is) een luisterend oor en zoekt mee
naar zin als het leven een vraag is. Dus hij/zij is zeker
niet iemand die 'het beter weet'.
Ik heb zelf in 'het vak' gezeten, niet als gemeentepredikant, maar als geestelijk verzorger in een grote
zorginstelling in onze provincie. En gelukkig durfden
mensen in huiskamers vrijuit te spreken over wat
hen bezielde en bezighield. Ja, er kwam weleens
een dominee voorbij, maar niet in de betekenis van
schaamte (zoals de uitdrukking hierboven
suggereert), maar een stilte die ruimte bood voor
stilstaan bij wat gezegd werd door een van de
aanwezigen.

Als iemand vandaag de dag in gezelschap zegt: 'Daar
komt de dominee voorbij', verraadt dat iets van de
verlegenheid en beroering die een stilte bij
aanwezigen teweegbrengt. Stilte waarmee men zich
geen raad weet. En dat raakt aan de oorspronkelijke
betekenis van deze uitdrukking, waarvan ik jaren
geleden kennis nam..
De oorsprong van dit gezegde ligt in de zeevisserij.
Wanneer een visserschip was vergaan en
bemanningsleden waren verdronken, was het de
taak van de dominee, de betreffende families
officieel te informeren. In zijn lange jas, met hoge
hoed, maakte hij dan zijn gevreesde rondgang door
het dorp. Wie hem voorbij zag gaan verstilde en
hield de adem in, zich afvragend waar hij zou
aankloppen. Dus geen schaamte voor een dominee
in gezelschap, maar destijds wel een beangstigende
realiteit! Er ging een dominee voorbij!

Het gezegde dateert overigens uit de tijd (19e
eeuw) toen de kerkelijke tucht streng gehandhaafd
werd en al te uitbundige gedachten, gevoelens en
onzedelijkheid door kerkenraden bestreden werden.
In gezelschap kon men vrijuit babbelen, maar
wanneer een vertegenwoordiger van de kerk
voorbijkwam, verstomden de gesprekken. Het is
aardig te weten dat andere landen een soortgelijk
gezegde kennen. In het Vlaams heet het: 'er gaat
een begijn voorbij'. En sinds 1800 kent men in het
Duits de zegswijze 'ein Engel fliegt durchs Zimmer'

Hajo Anema

Foto: Johan Eisma
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Vijfde deel van de coaster MS “Dina”

door
Gjalt van Bruggen
schoongespoten vertelde de Loods voor vertrek
naar Londen: “Captain, if you go the bridges you
must leave now, because the ty is comming up.”
Toen we na een paar uur onder de bruggen door
gingen begon het water weer omhoog te komen
met als gevolg, dat toen we onder de tweede brug
door gingen de bovenkant van de scheepsbrug werd
geraakt, met het peiltoestel en verder enige schade
rondom.
Het viel gelukkig naderhand toch wel mee en zal in
Londen hersteld worden.
Later deze avond arriveerden we in Londen en
gingen we voor de Towerbridge voor anker.
De matroos die de brand had veroorzaakt komt ‘s
avonds in de kombuis om koffie.
“Ik wil koffie” zei hij, waarop ik antwoordde: “Verse
koffie staat daar, schenk zelf maar in.”
Hij pakt de kan en begint zingend alles op de grond
te gooien. Ik was razend en zei: “Donder op, idioot,
ga naar je nest” Ik ben direct naar de kapitein
gegaan en heb verteld wat er gebeurd was.
De matroos was inmiddels voor op de kop van het
schip gaan zitten.
De kapitein, de stuurman en ik gingen naar voren en
de kapitein vroeg: ”Wat ben jij nu aan het doen?”
Hij antwoordde: “Ik zal de mist even wegblazen dan
wordt het weer helder.” Maar er was geen mist.
“Jongen, ga toch naar je kooi, morgen zien we wel
weer verder.”

De vorige keer stond er in de foto derde deel, maar
dat was het vierde deel. Dus daarom nu het vijfde
deel.
Zoals ik in het vorige deel al had geschreven waren
we op weg naar Rochester-Chatham en gingen we
onder leiding van een rivierloods onder twee lage
bruggen door met de lading chinaklei bestemd voor
het plaatje Snodland midden in de World of
Nowhere, waar het hele dorp op de fabriek werkte
en het wereldberoemde Engelse porselein gemaakt
werd van de chinaklei.
Na een dag lossen en nadat het schip weer was

Wat er toen die nacht is voorgevallen… Dat vertel ik
de volgende keer.
Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok.
Foto: Johan Eisma
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Art Connection
Beste concertvrienden,
Na 20 maanden “Coronapauze” een fantastisch wintertijdconcert als start van het nieuwe Friese
Concertseizoen.
Nieuw is de nu al hechte samenwerking met huiskamertheater “De Wier” te Koarnjum van muziekvriend Bob
de Boer.
Het eerste concert is al meteen een topper en het gevolg van onze samenwerking:

VOCAAL ENSEMBLE SâNMAN & SIKKE
in de KANSELARIJ te Leeuwarden
zondag 31 oktober om 15.00 uur (wintertijd)
De concerten beginnen om 15.00 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur.
Bijna alle Art Connection concerten zijn ook dit jaar weer voor iedereen vrij toegankelijk, behalve de “De
Wier” concerten en het concert van 21 november (FKO). Wel is er na afloop een collecte om de kosten te
drukken.
Vanaf 14.00 uur is het Grand Café van de Kanselarij open. Kom op tijd.
Naast gezelligheid, muzikaal genot en kwaliteit is voor Art Connection uw veiligheid ook belangrijk en volgen
wij uiteraard de RIVM richtlijnen.
CULTUURTIPS:
6 november: Marcel Kapteijn & The Raindogs, Nicolaaskerk Koarnjum, 20.00 uur. 06-54763154
14 november: Pianoconcert Jochem Le Cointre (piano), WestCord WTC Hotel te Leeuwarden, 15.00 uur.
21 november: Fries Kamerorkest, WestCord WTC Hotel te Leeuwarden, 15.00 uur.
Kaartverkoop via www.frieskamerorkest.nl
Art Connection
Ed en Wilma van Dijk
06-52473558

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.: …………………………
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Adressen en telefoonnummers
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

Voorzitter activiteitencommissie:
W. de Boer
Tel: 058 21 24 005 of 0653 636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl
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

Algemene telefoonnummers

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

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): 058-2139317/0611839336 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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- DATA ACTIVITEITEN NOVEMBER 2021Di. 2 nov.
Do. 4 nov.

14.00 uur
9.30 uur

start Intratuin
het Vooronder, Gealanden

wandelen
vergadering activiteitencommissie

Zo. 7 nov.

14.00 uur

instuif

Ma. 8 nov.
Di. 9 nov.
Wo. 10 nov.
Wo. 10 nov.

14.00 uur
14.00 uur
9.30 uur
14.00 uur

wijkcentrum het Mozaïek
Droppingsstr. 14
het Vooronder, Gealanden
start Intratuin
wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31
wijkcentrum Het Mozaïek,
Droppingsstr. 14

Di. 16 nov.
Do. 18 nov.
Vr. 19 nov.

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

start Intratuin
de Fontein
redactie@losleeuwarden.nl

wandelen
algemene ledenvergadering
inleveren kopij

Di. 23 nov.
Wo. 24 nov.
Wo. 24 nov.

14.00 uur
9.30 uur
14.00 uur

wandelen
koersbal
koersbal

Za. 27 nov.

14.30 uur

start Intratuin
wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31
wijkcentrum het Mozaïek
Droppingsstr. 14
Kurioskerk, Julianalaan

Ma. 29 nov.
Di. 30 nov

9.30 uur
14.00 uur

Westenkwartier, Verdistraat 1
start Intratuin

verdelen/bezorgen LOS-VAST
wandelen

bestuursvergadering
wandelen
koersbal
koersbal

Jantien de Boer

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud

Leeuwarden trapt door!
In de gemeente Leeuwarden heeft u de mogelijkheid
om wekelijks te fietsen met leeftijdsgenoten(60+).
Start vanaf het wijkcentrum Bilgaard (De Hooidollen
17) elke dinsdag om 9.30 uur.
Start vanaf MFC Camminghastins (Lieuwenburg 2)
elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
U kunt zich aanmelden via f.visser@bvsport.nl of bel
06 31963443
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Advertentie TaxiXtra
Gas en stroomprijzen zijn fors gestegen, diesel of benzineprijs
rijzen de pan uit en boodschappen blijven in prijs doorstijgen.
Maar het goede nieuws is dat de leden van LOS nog altijd op
werkdagen van 08:00 t/m 17:00 uur een vaste prijs van € 11,50
betalen voor een taxirit in de stad Leeuwarden.
Het is niet alleen maar die €11,50 voor een stadsrit in Leeuwarden maar we doen meer.
Met een (1) simpel telefoontje weet u wat TaxiXtra aan Xtra's voor u in petto heeft.
06 41960803
www.taxixtra.nl
(Zondag gesloten)

Foto's: Johan Eisma

Met vriendelijke groet,
Inge Robben
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