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Iets om naar uit te kijken

Is dat het wat ons op de been houdt als het in het leven wat minder 
goed gaat?

Corona is met zijn nieuwe beperkingen nu niet de leukste tijd, ‘daar 
gaan we weer’ hebben we allemaal gedacht na de persconferentie.
Maar verwachtingsvol kunnen we wel uitkijken naar de kleine dingen 
die  het leven de moeite waard maken. Lekker naar buiten op een 
mooie herfstdag, daarbij genieten van de natuur de bomen en struiken 
met z’n prachtige herfstkleuren.
Gezellig met de kinderen respectievelijk kleinkinderen om tafel om 
eens heerlijk bij ons senioren te  gaan koken dan er smakelijk van 
genieten in gepaste harmonie.
Wanneer je dan met familie in aangepaste aantallen in zo’n donkere 
decembermaand aan tafel zit komen verhalen van vroeger zeker aan 
de orde, dan hoor je  ook  hoe iedereen het verschillend heeft beleefd. 
Ieder mens is op zijn manier uniek, dat maakt de mensheid juist zo 
boeiend.

Iets heel anders, vuurwerk compromis zo hadden we dat vorig jaar 
landelijk afgesproken, de hele discussie laait nu weer op, groothandels 
hebben de pakhuizen vol en staan als eerste in de rij om al dat geknal 
te verkopen.
Zitten wij daar op te wachten? Meer dan de helft van de Nederlanders 
is voor algeheel vuurwerk verbod.
Handhaven is het probleem maar moet je daar als gezin al niet in de 
thuissituatie mee beginnen!
Wat is er de laatste jaren misgegaan met de opvoeding, als je lachend 
een cobra6 naar een ander gooit die daarmee verwond.
Wat als de brandweer niet kan uitrukken door kraaienpoten op de weg 
te strooien dat voor lekke banden zorgt,  ambulance personeel 
bekogelen met vuurpijlen, al deze problemen zijn de laatste jaren de 
revue gepasseerd.

Wat zou het mooi zijn om op gepaste manier het nieuwe jaar in te 
luiden, kerkklokken luiden, paar prachtige pijlen in de lucht, buren 
nieuwjaar wensen dat dan om 1.00 uur de rust is wedergekeerd. 
Het zijn de kleine dingen die het doen.

Soms hebben we alleen iemand nodig die er is
Gewoon iemand die ons laat weten dat we er mogen zijn
Dat ze met ons meevoelen, die aan een woord genoeg heeft
Als je veel dingen in ‘t leven hebt doorstaan
Positief kijken naar wat er wel is, een lief gebaar
Dat zijn zo van die kleine dingen maar groot aan waarde voor elkaar.

Mariet Wit
voorzitter

Van de Bestuurstafel
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Mededelingen

De volgende LosVast is het januarinummer van 
2022 en die ontvangt u om en nabij 20 december 
2021. Dat is tevens het kerstnummer.
Tegelijk met deze LosVast ontvangt u een kalender 
en een brief met een lidmaatschapspasje 2022. In 
die brief wordt u ook uitgelegd hoe de contributie 
over 2022 wordt geïnd. Dat is afhankelijk van of u 
wel of niet een machtigingsformulier heeft ingevuld.
We gaan er van uit dat zonder opzegging uw 
lidmaatschap verlengd wordt.

Op 7 december is het de “Dag van de vrijwilliger”.
LOS is een vereniging die vrijwel volledig op 
vrijwilligers draait.
Vandaar dat het bestuur onze vrijwilligers extra wil 
bedanken voor hun inzet. Ieder draagt haar of zijn 
steentje bij en daarom is LOS uitgegroeid tot een 
bloeiende vereniging.
Vrijwilliger: Bedankt voor alles wat jullie voor LOS 
doen. 

Op 18 november 2021 was de Algemene 
Ledenvergadering van LOS. 
Toen:
- is er afscheid genomen van de oud-

bestuursleden: Willem de Boer (gaat verder als 
voorzitter van de  activiteitencommissie), 
Margré Hasz, Leendert Plaisier (blijft onze 
financiële man). Jan van Ollfen  was ziek.

- is Mariet Wit officieel benoemd tot voorzitter.
- is medegedeeld dat Froukje Bruining graag t.z.t. 

wil stoppen met een bestuurstaak. Zij blijft wel 

in  de activiteitencommissie.
Wie wil zitting nemen in het bestuur van LOS? 
Men kan zich opgeven bij de secretaris.

- zijn de notulen van de vorige vergadering 
(14-11-2019) goedgekeurd

- zijn de financiële stukken (jaarverslag 2019 en 
2020 en begroting 2022) goedgekeurd.

- is de verklaring van de kascommissie dat er 
controle is geweest en alles naar behoren was,  
voorgelezen.

- is besloten een PR-commissie in het leven te 
roepen.
Wie wil daarin zitting nemen? Men kan zich 
opgeven bij de secretaris.

NIEUWJAARSCONCERT

Beste LOS leden,

We willen jullie nu alvast erop attent maken 
dat het NIEUWJAARSCONCERT
gepland staat op WOENSDAGMIDDAG 12 
JANUARI 2022 in de SCHAKEL.
In de volgende LosVast hierover meer 
nieuws.
Nu maar hopen, dat corona geen roet in 
het eten gooit.

De activiteitencommissie
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KERSTMIDDAG 
op 18 december

Op zaterdagmiddag 18 december gaan we weer 
een gezellige kerstmiddag organiseren.
In de Kurioskerk , Julianalaan 38, 8932 AA te 
Leeuwarden

We beginnen om 14.30 uur met een kerstverhaal, 
voorgelezen door Kitty Bergher.
Daarna het eerste deel van het optreden van het 
Leeuwarder Accordeon Ensemble, onder leiding van 
Sjaak v.d. Reijen
In de pauze krijgt u van ons een lekker drankje of 
advocaatje met slagroom. Om het feestelijk te 
maken, doen we er een lekker hapje bij.
Daarna het tweede optreden van het LAE.
Om ongeveer 17.00 uur zal het afgelopen zijn.
De entree bedraagt € 5,-- , introducees € 7,50
U kunt zich opgeven vanaf 6 december tussen 19.00 
en 21.00 uur bij Klaasje Jonker. 
Telefoon 06-80078387

Even uw pasnummer bij de hand houden svp.
We moeten ons natuurlijk aan de dan geldende 
coronaregels houden en heeft u in ieder geval een 
QR-code nodig.

Graag tot 18 december!

Spullen

In de Leeuwarder Courant van 1 november stond  
een column van Asing Walthaus over spullen. Het 
ging over een persoon, die na de dood van zijn 
vader zes jaar bezig is geweest om zijn spullen op 
te ruimen. Zo had de schrijver van de column zelf 
het huis van zijn ouders leeg moeten maken.
Doorpakken nam de schrijver zich voor, maar er 
staan nog steeds dozen vol op zolder, dus zo simpel 
is dat niet. 

We hebben een aantal jaren geleden de woning van 
onze ouders moeten leegruimen en dat viel niet 
mee. Jarenlang hadden we nog dozen op onze eigen 
zolder staan met spullen, die we nog niet weg 
konden doen.
Toen hebben we ons voorgenomen om af en toe, 
noem het grote schoonmaak, door onze eigen 
spullen en zolders te gaan om te kijken wat we niet 
meer nodig hebben.

Stel je voor dat onze 
kinderen worden belast 
met het weggooien van 
onze spullen als wij er 
over hopelijk nog vele 
jaren niet meer zijn. 

Gerard.

Het Kerstconcert van Vocaal ensemble Collage, met 
begeleiding van Wiebe Kaspers, op zondag 19 
december om 15.00 uur gaat wel door, maar wel 
naar de veel ruimere lobby van het WestCord WTC 
Hotel te Leeuwarden. Vrij parkeren in de vakken B2 
en B3 (bij het kanaal).

Enkele cultuurtips:
- Expositie Stefan Filarski, schilderijen, tot 3 maart 

in het WestCord WTC Hotel te Leeuwarden.
- Expositie Roel Sluiter, schilderijen, tot eind 

februari in de Stadsgalerie onder het stadhuis te
Leeuwarden.

- Expositie Vera Damhuis, schilderijen tot en met 
15 februari in NHL Stenden Art Gallary te
Leeuwarden.

Informatie concerten ART CONNECTION
Voor de agenda:
- NIEUWJAARSCONCERT met het Fries Kamer 

Orkest, zondag 2 januari 15.00 uur  in het 
WestCord WTC Hotel te Leeuwarden.

- ART FESTIVAL, 19 en 20 februari  2022 in de 
lobby van het WestCord WTC Hotel te 
Leeuwarden.

Art Connection, Ed en Wilma van Dijk, 06-52473558 
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Jaap’s Hoekje

Rondje over het Vliet - slot

Naar de reacties van de lezers te 
oordelen wordt de LosVast 
maandelijks behoorlijk fanatiek gelezen. Zo kreeg 
ik een telefoontje van mevrouw Bons die me min 
of meer verweet dat ik in mijn laatste stukje 
helemaal niet de zaak noemde die haar vader 
jarenlang aan het Vliet had. Vader Bons dreef in 
eerste instantie een zeilmakerij aan het Zuidvliet 
naast kleuterschool de Tureluur. Vervolgens 
verhuisde Bons naar een grotere werkplaats aan 
het eind van datzelfde Zuidvliet, naast de jachtwerf 
van Langenberg. Meer dan dertig jaar was de 
zeilmakerij met ‘ut Fliët’ verbonden! Hoe kon ik 
dat nou vergeten.…

NOORDVLIETSLOT
Voordat we deze lange wandeling langs een van de 
meest historische wateren van de stad beëindigen 
hebben we nog een ‘klein hoekje’ te gaan.
We waren inmiddels beland op het laatste deel van 
het Noordvliet, heel toepasselijk het Noordvlietslot 
geheten, dat aansluit bij de wijk Heechterp-
Schieringen.
Het allerlaatste stuk Zuidvliet aan de overkant 
werd ooit volledig ingenomen door de Centrale 
van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf (PEB), die 
onze stroomvoorziening regelde. De drie hoge 
schoorstenen waren ‘bakens’ en van verre 
zichtbaar. Tegenwoordig staat die enorme vlakte 
tussen Vliet en Het Nieuwe Kanaal boordevol met 
megawinkels, bekend als winkelcentrum De 
Centrale. 
Als we het water langs het Noordvliet blijven 
volgen zien we links aan de Vuurdoornstraat twee 
vrij nieuwe flatappartementen die de veel-
geroemde hellingflats moeten doen vergeten. 
Langs het water loopt een prachtig fietspad dat 

ons in de richting 
van het 
stationnetje van 
Camminghaburen 
brengt en daarna 
doorloopt naar De 
Groene Ster (foto 
1).

ALLERHANDE
Aan de andere kant van het water ligt een lap grond 
met ‘allerhande’. Een groene singel met een paar 
fikse bomen, de slordige achterkant van een rij 
woninkjes, wat scheepjes voor de wal, een paar 
aftandse loodsen op de kade en in de verweerde 
takelinstallatie hangt….. niks
(foto 2).
Wat hier wel 
hangt is een 
ondefinieerbare 
sfeer. Om die 
sfeer echt te 
proeven moeten 
we het water 
over. Vroeger 
lagen hier twee 
eenvoudige 
houten 
bruggetjes, maar na de bouw van de wijk 
Camminghaburen en de aanleg van een 
verbindingsweg is er een eenvoudiger manier om 
op Schilkampen te komen. Neem het wandel-/
fietspad naast de Tweede Kanaalsbrug, volg het 
water van Het Nieuwe Kanaal (winkelcentrum De 
Centrale aan de linkerkant) en blijf het water ook na 
de splitsing van de autoweg en het pad volgen. In 

een mum van tijd ben je 
in staat de sfeer op 
Schilkampen te 
proeven. De sfeer van 
vroeger….
Op de bestemming 
aangekomen word ik 
verwelkomd door het 
mooie monumentje, 
gemaakt door de 
Schilkamper kunstenaar 
Ton Bouchier. Van 
cortenstaal maakte hij 
een staand kunstwerk 

met daarin uitgesneden de naam van de buurtschap 
en een ‘doorkijkje’ naar de omgeving (foto 3).

Omdat de locatie beperkt qua omvang is loop ik al 
snel tegen een brok Schilkampster historie aan. 
Harm Piekema, 71 jaar (jong, zegt ‘ie zelf), is in 1950 
op Schilkampen geboren en heeft nooit ergens 
anders gewoond.  Zonder omhaal kun je hem best 
‘mister Schilkampen’ noemen.
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SCHILKAMPEN
Piekema vertelt dat de buurtschap al meer dan 
vierhonderd jaar bestaat en zijn naam dankt aan het 
ontstaan van de opslag van kleine zeeschelpen op 
een stuk grond (camp) ten behoeve van kalk-
branderij De Schil.
In zijn meest ‘ruime’ bestaan stonden er twintig 
huisjes met vijftig bewoners. Het was een bedrijvige 
gemeenschap met een grote saamhorigheid en wat 
kleinschalige ‘industrie’ als de kalkbranderij, een 
molen en drie scheepswerven. Scheepswerf De 
Nijverheid van Drijver (foto 4) was gespecialiseerd 

in de bouw van 
houten boten; 
deze heeft het 
tot 1964 
uitgehouden. 
Op de werf 
Welgelegen 
bouwde men 
ijzeren schepen; 

deze werf bestaat nog, maar werd in 1977 
verplaatst naar de Greuns, industrieterrein de 
Hemrik. 
Schilkampen is een schiereiland dat door water 
werd omgeven. Aan de ene kant is dat de 
Kurkemeer, aan de andere kant de Tijnje. Aan de 
zuidkant van Schilkampen sluit Het Nieuwe Kanaal 
aan bij de Tijnje (foto 5).

De overburen aan Het Nieuwe Kanaal zijn 
industriële giganten als de Condens, Koopmans 
Meel en Blikfabriek. Tegenwoordig allemaal 
onderdeel van ‘grotere jongens’ (foto 6). 

TRAPJESBRUG
Ik sprak ook met hem over vroeger, toen alles wat in 
een huishouding nodig aangevoerd moest worden 
vanaf het Noordvlietslot. Over de al eerder-
genoemde houten trapjesbruggetjes moesten de 
goederen naar Schilkampen worden gebracht. Alle 
dagelijkse benodigdheden, levensmiddelen, 
huisraad en sommige materialen voor de werven 
volgden die route. Het brood van de bakker, het 
vlees van de slager en alle andere eerste levens-
behoeften werden in twee winkeltjes verkocht. Eén 
van de uitbaters was ook parlevinker. Die ventte met 
een bootje zijn ‘handel’ uit bij de schepen en 
scheepjes die in de omgeving lagen aangemeerd en 
wachtten tot ze hun vracht hadden gelost. 

SCHIPPERSSCHOOL
Sommige scheepjes die hun vracht kwamen 
brengen lagen hier soms wel meerdere dagen. De 
‘leerplichtige’ kinderen van die schippersfamilies 
moesten onderweg -als de mogelijkheid er was- wél 
naar school. Die moesten dan maar zien hoe ze bij 
die Schippersschool kwamen. 
Onze tante Geertje Zwerver, telg uit een schippers-
geslacht, vertelde vaak over die periode, waarin zij 
samen met haar jongere broertje en zusje 
’s morgens in alle vroegte van Schilkampen naar de 
schippersschool aan de Eestraat liep en ’s middags 
dezelfde ‘kletter’ weer terugliep. Dat waren nog 
eens tijden! Niks autoped, niks fiets, niks mama 
brengt ons wel even! Lopen! Daar werd niet over 
gezeurd, daar werd karakter gekweekt!

PRIVAAT PROOST
Over het schilderachtige trapjesbruggetje (foto 7) 
heeft Piekema nog een sappig ‘verhaal’. 
Voor de mannen van de Gemeentereiniging was dit 
een vervelend obstakel op hun wekelijkse ‘ronde’ 
langs de Schilkampster privaten bij het wisselen der 
tonnen.
Een van de bewoners maakte van die ronde 
dankbaar gebruik om de ‘tonneur’ te bedanken 
voor zijn inzet en daarbij te trakteren op een 
alcoholische versnapering. Daartoe zette hij buiten 
het ‘huuske’ een fles jonge klare neer met twee 
kelkjes. Daar nuttigden beide mannen stiekem hun 
‘slukje’. En vaak bleef het niet bij één. Maar die 
zware ‘tonne’ moest op enig moment wel weer op 
de schouder en over het bruggetje naar de 
tonnenwagen. Na te veel borrels was dat wel wat te 
veel voor de gemeenteman, zodat hij de inhoud 
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gemakshalve naast de brug in het Vliet kiepte. En 
zonder blikken of blozen de lege ton weer in het 
privaat plaatste….
Het geeft ook aan dat er in de laatste zeventig jaar 
veel veranderd is: als je vroeger een ton had was je 
arm, als je nu een ton hebt voel je je rijk…….
Met deze anekdote besluiten we ons ‘Rondje over 
het Vliet’. Fijn dat jullie zo lekker meegewandeld 
hebben. Een fijne decembermaand gewenst.
Volgende maand volgt er een nieuwe verrassing.

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com

Blaast de noordenwind met decembermaan,
     Zo houdt de winter vier maanden aan.

December zacht en dikwijls regen
    Geeft weinig hoop op rijke zegen.

                                           Edith Holden

DECemBER

MAX Mobiel 
Max Mobiel biedt  met een kleine 
elektrische auto service aan senioren. 
Er kan 1 persoon tegelijk mee  o.a. om 
boodschappen te doen, tandarts, 
huisarts, ziekenhuis, kapper, kringloop, 
familiebezoek etc.
Er kan een rollator mee, indien rolstoel 
nodig is rijden er 2 auto’s.  De bijdrage 
per bezoek is 1 euro.  De chauffeur 
helpt mee de boodschappen in huis te 
brengen.
Algemeen tel. nr. is 06 48 26 42 03.
Rechtstreeks naar chauffeur:
06 81 48 56 12.
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DANSEN bij dansclub “Nocht en Wille ‘46”

“Slow-slow,quick-quick, slow”. Zestien; misschien 
zeventien? Jullie zijn vast nog erg jong als jullie je 
eerste, toen bijna verplichte, dansles krijgen. De 
Quickstep hebben jullie snel onder de knie. De 
Engelse wals, de Rumba, de Cha-cha-cha vragen 
wat meer oefening en krijg je moeilijker ‘onder de 
knie’. Laat staan de ‘Veleta’, die is echt voor de 
specialisten.

In de loop der jaren verdwijnt het ‘stijldansen’ vaak 
naar de achtergrond. Maar, dansen jullie nog? En is 
dat lang geleden? Nog slechts af en toe op een 
feestje? Zou je dat graag weer wat vaker doen in 
plaats van het moeilijk-bewegen-op-de-vierkante-
halve-meter? Maar waar kun je dat heden-ten-dage 
nog doen? Bij ons natuurlijk, bij dansclub “Nocht en 
Wille ‘46”!

‘Nocht en Wille’ is vlak na de tweede wereld oorlog 
opgericht in Leeuwarden en bestaat nu 75 jaar. 
Tegenwoordig is haar thuis-locatie de grote zaal in 
het dorpshuis De Weeme in Lekkum. Daar is drie 
keer per jaar op zaterdag een dansavond. De live-
dansmuziek wordt verzorgd door de band Très Chic! 
De avonden zijn in januari, maart en oktober.
De avond begint om 20.00 uur en duurt onder 
normale omstandigheden tot 01.00 uur. De actuele 

Corona-maatregelen bepalen of een avond door kan 
gaan of tot hoe laat die duurt.

De hele avond door alleen maar dansen? Nee het 
is geen dansmarathon; het is dansen èn 
gezelligheid. Of als je dat wilt ‘gezelligheid en 
dansen’! De muziek zwijgt tijdens:
de vijf-kaarten-bingo, de verkoop van lootjes, de 
realtime-verloting, de koffie en een visje of slaatje, 
de speelkaart-danswedstrijd, het voorzitter-
slotwoord. 

Ja, lees de vorige alinea maar eens na. Dat gebeurt 
echt allemaal op één avond en dat al 75 jaar. Zo 
jong hoef jezelf niet te zijn. Dat mag jonger én 
ouder. En het lidmaatschap is voor een danspaar, 
niet noodzakelijk een echtpaar, 90 euro per jaar. 

Nieuwsgierig geworden? 
Willen jullie zo’n leuke 
avond meemaken? Jullie 
zijn van harte welkom. De 
kosten daarvoor als 
introducee zijn 30 euro.

Voor meer informatie; 
mail jullie vragen of bel 
gerust. Een mail sturen 
met je telefoonnummer 
kan ook en dan bellen wij 
jullie. 

Bestuur Nocht en Wille ‘46

Mailadres secretaris: 
janfokke@zuiderbaan.com
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Computeren met LOS.

De laatste tijd word ik nog wel eens aangesproken 
met de vraag of LOS ook weer een computercursus 
kan organiseren.
Enkele jaren geleden heb ik samen met nog 
iemand, voor de leden van LOS, een computer 
cursus gegeven in MFC Westenkwartier.

Deze persoon is niet meer beschikbaar om dat te 
doen, en alleen kan ik het niet.
Nu ben ik op zoek gegaan naar andere 
mogelijkheden, en die zijn er.
De computerclub “Seniorweb” heeft een 
samenwerking met, bijna, alle bibliotheken in 
Nederland. Dus ook in Leeuwarden.
U kunt hier hulp krijgen bij “computer problemen” 
maar ook als u iets wilt weten over uw laptop - 
tablet en/of smartphone.

Om het zelf uit te zoeken moet u het volgende op 
Google in tikken: dbieb.nl. Daarna in de bovenste 
regel op “te doen” klikken (of tikken natuurlijk).
Er opent zich dan een nieuw venster, en als u dan 
naar beneden scrolt komt u bij verschillende vakken 
met informatie. 
Een daarvan is Digitaal & Computer waar u op moet 
klikken. Hierna opent zich een scherm met heel veel 
informatie over inloop middagen in de verschillende 
bibliotheken in en rond Leeuwarden.
Hier kunt u zien waar u terecht kunt met uw vragen 
en op welke dagen en waar.

U ziet nu dat er iedere dinsdag in dbieb in de 
Blokhuispoort een inloop-middag is.
Tussen 13:30 uur en 16:00 uur kunt u zonder 
afspraak naar binnen gaan en u melden.
U ziet dan ook dat er iedere donderdag in MFC 
Camminghastins en in Wijkcentrum 
’t Knooppunt ook een inloop-middag is waar u 
zonder afspraak naar toe kunt voor hulp en 
informatie.

Ook voor het volgen van computercursussen kunt u 
in de dbieb terecht.
Deze hulp wordt gegeven door vrijwilligers van de 
computerclub “Seniorweb”.

Veel plezier en succes, Willem de Boer

Gerard is geboren en getogen in Den Helder. Hij 
groeide op in een klassiek arbeidersgezin van die 
tijd. Na de lagere school gingen de jongens naar de 
LTS om een ambacht te leren en voor de meisjes 
was er de huishoudschool. Gerard werd 
timmerman, maar wilde meer. Naast zijn werk in 
de bouw volgde hij tien jaar lang drie avonden per 
week een avondopleiding. Een hele opgave want 
na dagen van zwaar fysiek werk betekende dat 
wassen, omkleden, nog wat eten en dan snel op 
pad om bijtijds in Alkmaar te zijn.

Maar die inspanningen loonden de moeite, Gerard 
werd leraar wis- en natuurkunde. Een jaar in Den 
Helder en later vijftien jaar op de huishoudschool 
’Lidwina’ in Spanbroek. Een saillant detail is dat op 
die locatie later in 1997 het ‘Museum voor 
Realisme’ van de roemruchte bankdirecteur Dirk 
Scheringa en zijn vrouw Baukje werd gehuisvest. 
Ondertussen bekwaamde Gerard zich verder via een 
schriftelijke opleiding handelskennis bij de LOI in de 
economische vakken handelskennis, -rekenen, 
boekhouden en werd bevoegd docent voor alle 
vakken. In 1982 trouwde hij met zijn Heleen en ze 
kregen 2 zonen.

Ze verkasten naar Leeuwarden waar Gerard op het  
‘Middelsee College’ werd aangesteld als docent 
boekhouden en handelsrekenen bij de opleiding 
voor de detailhandel. Er volgde een periode als 
leraar aan de ’Bakkerij en Horeca Vakschool’ later 
gefuseerd met een MAVO en een technische tak tot 
wat nu de  ’Piter Jelles’ scholengemeenschap is. 
Voor hij op 63-jarige leeftijd met pensioen ging 
heeft hij nog les gegeven op de Jenaplan afdeling en 
daarna nog  een aantal jaren op een kleine school in 
St. Annaparochie. Anders dan sommige collega’s 
durfde Gerard het aan om stagiairs, onder zijn 
hoede, in het diepe te gooien door ze gewoon voor 
de klas te zetten.

Lang daarvoor was het gezin Van Steijn naar de 
Sassingastins in Camminghaburen verhuisd. Een 

Interview

Gerard van Steijn, 
gemotiveerd tot in de 

toppen van zijn vingers.
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nieuwe straat in een, toen nog, kale bouwvlakte. 
Daar wonen Heleen en hij nog steeds met veel 
plezier. Toen de wasmachine bij het centrifugeren 
over de keukenvloer begon te  dansen hebben ze er 
een ruime bijkeuken met een degelijke tegelvloer 
aangebouwd.

Gerard was niet van zins om na zijn pensionering 
achter de spreekwoordelijke geraniums te gaan 
zitten. Hij solliciteerde bij het afdelingsbestuur van 
de ANBO en werd benoemd tot secretaris. De 
geschiedenis is bekend; de ANBO werd grotendeels 
vervangen door de LOS en Gerard was één van de 
oprichters. Je kunt hem eigenlijk wel een secretaris 
‘superplus’ noemen. Tot zijn takenpakket rekent hij 
het jaarlijks opstellen van een vergaderschema, de 
LosVast ledenadministratie, het met de post 
versturen van LosVast naar lezers buiten het 
Leeuwarder bezorggebied. Ook het envelopperen 
van lidmaatschapskaarten en het maandelijks 
verzamelen van LosVast kopij neemt hij voor zijn 
rekening.
Heleen fungeert bij brieven e.d. als taalkundige 
achtervang. Dat ons verenigingsblad goed gelezen 
en gewaardeerd wordt blijkt uit de reacties die 
Gerard na het uitbrengen steeds weer van de leden 
krijgt. 

Hiermee is nog niet alles verteld. Gerard verzorgt de 
inroostering van  dertig vrijwilligers van museum 
‘De Grutterswinkel’. Ook is hij secretaris van de 

ROZEE

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. 

De komende bijeenkomst is 21 december, 
12.30 tot 15.30, Roelofs Catering, 
Emmakade 59 te Leeuwarden. Het is een 
kerstmiddag,  met buffet in kerstsfeer. Ieder 
kan een kerstbijdrage leveren, in de vorm 
van voordracht van een gedicht/kort 
verhaal, een lied zingen of samenzingen, 
een muziekstuk spelen (piano aanwezig), 
e.d. Kosten 15,00 pp.
Een coronatoegangsbewijs is verplicht.  
Aanmelden bij Anne 
Anne.Veenendaal@online.nl, of 
0649664328,;  uiterlijk 19 december a.s. 

Nadere informatie www.cocfriesland.nl  

‘Stichting  Bonifatiustoren’ opgericht voor 
het onderhoud van dit prachtige 
monument. Terloops kan worden vermeld 
dat hij bestuurslid bij de lokale afdeling 
van de ouderenbond KBO is. In het 
voorjaar verzorgt hij als FNV-vrijwilliger 
voor veel FNV-leden de belastingaangifte. 
Mocht hij naast dit alles nog tijd 
overhouden dan leest, puzzelt en fietst hij. 
Heleen en hij gaan er graag weekendjes op 
uit. Dit sluit dan ook naadloos aan bij hun 
beider levensopvatting; “Doe wat je leuk 
vindt en wacht daar vooral niet mee!”.

Dik van Vliet 
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Jessica  Fellowes:
‘De Mitford moorden: Unity’, 
is een uitgave van Volt en kost € 22,50

Wanneer de naam van de schrijfster u bekend voorkomt, ze is een nicht van Julian 
Fellowes, de auteur van ‘Downton Abbey’.
De familie Mitford is een opmerkelijke familie, behalve zoon Tom, waren er zes zussen. 
Nancy werd een succesvol schrijfster, Pamela een plattelandsvrouw, Diana trouwde de 
Britse fascistenleider Sir Oswald Mosley, Unity adoreerde Hitler, Jessica ging er vandoor 
met een communist en Deborah trouwde de hertog van Devonshire.
Ze kwam aan het stuur van een van de grootste landgoederen van Engeland, 
Chatsworth House. Liefhebbers van Engeland hebben net als ik het huis bezocht.

Vroegere kindermeisje van de Mitfords, Louisa Cannon gaat mee op een cruise op de 
Middellandse Zee en moet vooral Diana in de gaten houden in verband met Mosley. 
Maar er wordt een moord gepleegd en er en als haar kersverse man Guy Sullivan, die 
bij de Londense politie werkt, ook aan boord komt, ontwikkeld zich een klassieke 
whodunnit.
Met daarboven de steeds dreigende wolk van – wie weet – weer een oorlog.

Anne de Vries: 
‘Reis door de nacht’ 
is een uitgave  van uitgeverij Kok en kost € 29,99

Het is fantastisch dat dit boek opnieuw is uitgegeven!
Een mooi gebonden boek met bijna 600 pagina’s.
Sinterklaas is in het land en misschien iets voor uw (klein)-kinderen?

Deze klassieker, ook graag door volwassenen gelezen, ziet z’n 35e druk. 
Het verhaal draait om een 16-jarige jongen die in 1940 de Duitsers ziet binnenvallen.
Zijn vader zit in het verzet en langzaam maar zeker besluit hij zelf om ook mee te doen.
Het is een meeslepend verhaal!

Lezenswaardig

Gevraagd: 
Bestuurslid voor het bestuur 
van LOS
Zijn of haar taak is in onderling overleg af te 
spreken. U kunt zich opgeven bij de secretaris van 
LOS. Daar kunt u ook inlichtingen inwinnen.

PR medewerker
Zijn of haar taak zal zijn, samen met nog enkele 
anderen van de PR-commissie, het maken van 
plannen om te adverteren, reclame te maken of een 
andere manier om LOS onder de aandacht te 
brengen van de mensen. Tevens het maken van 
teksten of promotiemateriaal

L.S.
Op blz.17 van de LosVast van november las ik een 
stukje over de boosterprik en in de Leeuwarder 
Courant een mededeling dat "men" het beste zelf 
contact kan opnemen om die boosterprik te 
incasseren i.v.m. vertragingen in de postbezorging.
Nou, dat heb ik geweten!
Bij de GGD heb ik echt een half uur aan de telefoon 
gehangen om uiteindelijk te worden verwezen naar 
nummer  0800-7070.
Daar is e.e.a. zo gepiept, als je je gegevens als BSN 
nummer enz. bij de hand hebt.
't Is maar een weet......

Met groet,  W. Mylius.
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iaIngrediënten:
Voor het deeg

* 190 gram boter, op kamertemperatuur
* 225 gram lichtbruine basterdsuiker
* ¼ citroen rasp
* ½ theelepel zout
* 45 ml karnemelk, op kamertemperatuur
* 400 gram Zeeuwse bloem
* 3 ½ speculaaskruiden 
* 1 ½ tl. baking soda

Verder nodig:
Rijstemeel om speculaasplank mee te bestuiven.
Je kunt ze maken met behulp van een 
speculaasplank, maar als je die niet hebt kun je het 
deeg ook gewoon uitrollen en uitsteken of snijden.
Met rijstemeel worden de koekjes extra knapperig 
en bros. Maar je kunt ook gewone bloem gebruiken.
Met dit recept kun je zo’n 50 speculaasjes bakken.

Bereiding:
* Doe de boter, basterdsuiker, citroenrasp en het 

zout in een kom en meng door elkaar.
* Meng de karnemelk erdoor en voeg vervolgens 

de bloem,  speculaaskruiden en de baking soda 
toe.

* Kneed alles door elkaar tot een deeg, verpak het 

SPECULAASJES
Binnenkort is het Sinterklaasfeest en daar hoort wat lekkers bij. 
We gaan speculaasjes bakken.

in plasticfolie  en laat het minimaal 1 uur rusten 
in de koelkast.

* Verwarm de oven voor op 170 graden.

Als je een speculaasplank gebruikt, moet je deze 
eerst voorzien van een
dun laagje rijstemeel met een theezeefje over de 
plank te strooien en 
het overtollige meel er vervolgens af te kloppen,
Druk het deeg stevig in de vormpjes en snijd het 
vlak af met een scherp mes.
Draai de plank om en sla er voorzichtig mee op het 
werkblad om de speculaasjes uit hun vorm te 
krijgen.
Leg ze met voldoende tussenruimte op de bakplaat.

Als je geen speculaasplank hebt, kun je het deeg 
ook uitrollen tot een dikte van 3 à 4 millimeter en 
daar speculaasjes uitsnijden of steken.
Bak de speculaasjes in 14-18 minuten en laat ze 
afkoelen op een rooster.

Veel succes en alvast een gezellig Sinterklaasfeest! 

Recept van de maand december

KALENDER
Half december krijgt u weer een mooie LOS 
Kalender.
Dan hebben wij hierbij een paar data, die u er dan 
alvast in kunt zetten.
In principe hebben we op de laatste zaterdag 
middag van de maand, een activiteit in de 
Kurioskerk.
29 januari                                       24 september
26 februari.                                    29 oktober
26 maart.                                        26 november
30 april
Wat het gaat worden, blijft nog even een verrassing, 

dat kunt u lezen  in de LosVast. 
Voor elk wat wils.

In de zomermaanden hopen 
we weer wat uitstapjes te 
kunnen organiseren.

Groeten van de 
activiteiten commissie
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Hallo wandelaars,
De laatste maand van het jaar is al weer aangebroken.
Gelukkig hebben wij vanaf juni tot nu toe iedere week een mooie wandeling kunnen maken.
Voor de maand december heb ik een kerstvakantie ingepland, we lopen dus niet op 28 december.
We starten dan weer op 4 januari. Ik hoop dat er geen nieuwe corona-stops nodig zullen zijn en dat we er samen weer 
een leuk en gezellig wandeljaar van gaan maken.
Allemaal fijne feestdagen gewenst en een gelukkig, gezond en sportief 2022 !
Groeten, Dorien.

Hierbij het nieuwe jaarschema voor de wandelingen 2022, starttijd altijd 14.00 uur.
januari: Camminghaburen AH: 4, 11, 18, 25
februari: Bilgaard Zwembad Blauwe Golf: 1, 8, 15, 22
maart: Huizum-West De Basuin Nieuwe Hollanderdijk 1: 1, 8, 15, 22, 29
april: Goutum Mc Donalds: 5, 12, 19, 26
mei: Zuiderburen Jumbo: 3, 10, 17, 24, 31
juni: Centrale Bristol: 7, 14, 21, 28
juli: Westenkwartier Verdistraat 1: 5, 12, 19, 26
augustus: Groene Ster Aqua Zoo: 2, 9, 16, 23, 30
september: Bilgaard Zwembad Blauwe Golf: 6, 13, 20, 27
oktober: Camminghaburen AH: 4, 11, 18, 25
november: Intratuin Aldlân: 1, 8, 15, 22, 29
december Huizum-West De Basuin Nieuwe Hollanderdijk 1: 6, 13, 20

Een morgen 
rijvaardigheidstraining.
In het septembernummer van LosVast stond een 
advertentie van Stichting Bevordering 
Verkeerseducatie die Rijvaardigheidstrainingen in 
Stiens en Leeuwarden organiseert. 

In eerste instantie gaven wij ons op voor Stiens; 
daar zou de workshop over Waarnemen & 
Verkeersveiligheid gaan. Helaas waren hier te weinig 
deelnemers, dus dat ging niet door. Wij kunnen 
aansluiten op 16 november bij Tilstra. Als het 15 
november wordt, zeg ik wel tegen mijn man: ik vind 
het toch wel spannend, slipbaan rijden met een 
rijinstructeur. 

Dinsdagmorgen 16 november is het dan zover. Wij 
worden ingedeeld in drie groepen, rood, geel en 
groen. Rood begint met theorie, groen gaat de 
slipbaan op en de gele groep met een aantal 
rijinstructeurs de weg op in hun eigen auto. De 
theorie bestaat uit beelden, situaties, nieuwe 
borden belijningen enz. 
Dan naar de slipbaan, eerst de uitleg wat er staat te 
gebeuren. De instructeur komt eerst bij de auto’s 
langs en kijkt naar de zithouding, afstand tot stuur.

Na nog enige uitleg gaan we rijden met een 
snelheid van 20 km/uur. Nadat er STOP geroepen 
wordt door de portofoon moet je heel hard op de 
rem trappen. Daarna bij 30 en 40 km per uur, zodat 
je het verschil kon merken qua remafstand. 
Het derde onderdeel, rijden in je eigen auto met 
een rijinstructeur naast je. Het voelt net of je weer 
af moet rijden voor je rijbewijs. Na de gereden rit 
wordt de rit besproken door de rijinstructeur, 
eventuele op- en aanmerkingen, tips, zij geven 
alleen advies. Het heeft geen gevolgen voor uw 
rijbewijs. 

Het was een hele leerzame ochtend, en ik zou 
iedereen willen aanraden, mochten deze trainingen 
weer worden aangeboden, geeft u zich op. Het is de 
moeite waard en heel leerzaam. Een welbestede 
ochtend.

Froukje Bruining.
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Naam: Jeanne van Barneveld-Overduin 
Geboren: in 1941 in Leiden
Woonplaats: Oosterbeek
Beroep: adjunct-directeur van een verzorgingshuis
Ex-voorzitter van LOS

De brievenweger uit mijn vaders administratie-
kantoor heeft wel zijn functie verloren, maar niet 
zijn schoonheid. Nadat mijn vader in de oorlog 
langdurig ondergedoken had gezeten, begon hij kort 
na de bevrijding een administratiekantoor aan huis. 
Er was zeker enige moed voor nodig om in die tijd 
als zelfstandige te gaan werken. Daarbij studeerde 
hij in de avonduren om de nodige diploma’s te 
halen. Nadat hij zich ‘belastingconsulent’ mocht 
noemen, werd het langzamerhand beter. Toen ik in 
1958 mijn mulo -diploma behaalde, stelde hij me 
voor dat ik bij hem als jongste bediende ging 
werken. ’s Avonds studeerde ik aan de Middelbare 
Handelsavondschool ‘Kennis is Macht’ in Leiden.
Als jongste bediende verzorgde ik de uitgaande post 
en was dus dagelijks in de weer met de 
brievenweger. Dat wegen moest ik met grote zorg 
doen, want iedere gram betekende meer kosten. De 
post buiten Leiden werd gefrankeerd, maar de post 
die voor binnen Leiden was bestemd, moest ik met 
de fiets rondbrengen. Dat was immers 
kostenbesparend en het eerste verdiend, volgens 
mijn vader. Na dat jaar mocht ik mijn vleugels 
uitslaan en stond ik aan de start van een geheel 
andere carrière. Ik herinner me mijn vader als een 
hardwerkende man.

Uit het MAX-magazine nr. 46:

Dit gooi ik nooit weg. 
Geschreven door Rob van Olm.

Rustig en bedachtzaam. Bovendien was hij 
volkomen onkreukbaar. Natuurlijk controleerde de 
Belastingdienst regelmatig de boeken van zijn 
cliënten, maar ze hebben nooit één onrecht-
matigheid gevonden. Met mijn vader viel niet te 
sjoemelen. Hij overleed in 1982. Bij het opruimen 
van zijn kantoor heb ik de brievenweger 
meegenomen. Mijn man en ik zijn vele malen 
verhuisd.  De brievenweger ging altijd mee en staat 
op mijn werkplek 
thuis, waar hij mij 
herinnert aan een 
gelukkige tijd en 
natuurlijk aan mijn 
vader. 

Op 27 november 
verschijnt een boek 
met de bundeling van 
de verhalen uit de 
rubriek 
‘Dit gooi ik nooit weg' 
geschreven door Rob 
van Olm en fotograaf Ton Mosheuvel.

SLIEKER  SENIORENFILM.

De seniorenfilms worden weer opgestart in 2022.  
Op donderdag 20 januari is de eerste film. Inloop 
vanaf 14.00 uur. De film begint om 14.30 uur. De 
ticketprijs wordt € 10,00 incl. koffie/thee bij 
binnenkomst. In het januarinummer kunt u meer 
lezen over de te vertonen film.
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Bijgaand de inleidende- en afsluitende tekst van de expositie over het verzet in Friesland 1940-1945, 
georganiseerd door de Stichting Blokhuispoort (info@blokhuispoort.nl).
Deze expositie is te zien tussen 15 november en 15 december 2021 in de Blokhuispoort in het z.g. H-
gebouw (in één van de historische cellen) en is vrij (gratis) toegankelijk (afgezien van Corona beperkingen).
Aandacht wordt besteed aan de strijd in de meidagen van 1940, de hulp aan onderduikers, kraakwerk, 
overvallen, falsificaties, voedselvoorzieningen e.d.
Bijgaand, als voorbeeld, een recept voor het bereiden van tulpenbollen, destijds gebruikt als vervanging 
voor echt voedsel. 
Helaas is het niet mogelijk om, gezien de beperkingen betreffende Corona, aan groepen enig uitleg te 
geven.

Met vriendelijke groeten,
Sjouke Elgersma
058 2882049

De vijand kwam in de nacht van 
9 op 10 mei 1940

“Hy gnjidde it âlde lân en de slaveswipe sloech”
(hij kneep het oude land en de slavenzweep 

striemde)

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 werden de 
grenzen van Nederland op verschillende plaatsen, 
zonder enige officiële waarschuwing vooraf, 
geconfronteerd met oprukkende Duitse 
strijdkrachten. In het noorden richting Afsluitdijk, in 
het midden van het land richting Randstad en in het 
zuiden, op doortocht naar België, richting Brabant 
en Zeeland.
Bovendien werd de omgeving van Rotterdam en 
Den Haag geteisterd door de inval van een compleet 
luchtlandingsleger. Bij elkaar meer dan 80.000 man!
Een en ander was onderdeel van een veel grotere 
aanval, namelijk die op West-Europa. Niet alleen 
Nederland werd door de Duitsers aangevallen, maar 
ook België, Luxemburg en Frankrijk moesten er aan 
geloven. Meer dan 1,2 miljoen man, met 3000 tanks 
en 2500 vliegtuigen.
De overal in het neutrale Nederland gelegerde 
krijgsmacht bestond weliswaar uit ca. 280.000 man, 
maar was onvoldoende getraind, uitgerust en 
bewapend en had al meer dan honderd jaar niet 
aan enige oorlog deel genomen.

Op diverse plaatsen werd stevig weerstand geboden 
en hier en daar werden de Duitsers tijdelijk 
opgehouden. Maar de algemene tendens was toch 
dat de Duitsers langzaam de overhand kregen. 

Een doorbraak in de voornaamste verdedigingslinie 
van Nederland, de Grebbelinie, een verwoestend 
bombardement op Rotterdam, gebrek aan munitie 
en een uitgeput leger, zorgde er voor dat de 
opperbevelhebber op 15 mei 1940 de wapens 
moest neerleggen.
De gehele Nederlandse strijdmacht werd 
krijgsgevangen genomen, alle burgerlijke vrijheden 
werden onmiddellijk opgeheven, er kwam een 
militair bestuur, een avondklok, de Duitse tijd werd 
ingevoerd en de Reichsmark werd gelijkgesteld aan 
de Nederlandse gulden.

In eerste instantie hield het Duitse bezettingsleger 
zich aan algemene fatsoensregels; men betaalde 
wat men kocht en stond, in bussen en trams, als 
voorbeeld, op voor oudere dames.
Wederzijdse irritaties, in beslagnames, impopulaire 
maatregelen etc. deden het klimaat al snel omslaan. 
Gevolgen bleven uiteraard niet uit!

De vijand ging in de meidagen 
van 1945

“Oan ‘e kym is rea to sjen, in nije dei”
(aan de kim wordt het rood, een nieuwe dag)

Het gaan van de vijand werd in het noorden van 
Nederland in hoge mate bespoedigd: aan de 
linkerzijde door de Canadezen, aan de rechterzijde 
door Poolse troepen met in het midden 
parachutisten van de Special Air Service (SAS). 
Bovendien speelde ook de inzet van de Nederlandse 
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Binnenlandse Strijdkrachten (nieuwe naam van 
het verzet) een belangrijke rol.
Nederland was, na het staken van de 
vijandelijkheden, niet verwoest, maar wel heel 
erg  beschadigd. Grote delen van het land 
stonden onder water, een miljoen huizen 
waren vernietigd of zwaar beschadigd, talloze 
bruggen en viaducten kapot, havens 
versperd en de meeste autobussen, 
locomotieven en treinstellen waren niet 
meer bruikbaar. De gehele infrastructuur 
lag op zijn gat.
Velen, met name in het westen van het 
land, waren slachtoffer geworden van het 
gebrek aan voedsel, verzorging, 
medicijnen e.d.; anderen, vooral 
kinderen, waren er slecht aan toe. Hier 
en daar waren er initiatieven om deze 
kinderen naar het buitenland (o.m. 
Denemarken, Engeland en Frankrijk) te 
brengen om daar wat aan te sterken.

Maar langzaam, heel langzaam kwam 
het gewone leven weer op gang; 
onderduikers konden zich weer 
vertonen en politieke gevangenen 
kwamen vrij. 
Een zeer klein deel van de 
gedeporteerde Joodse mensen keerde terug en 
maakte op uiterst pijnlijke wijze duidelijk hoe 
omvangrijk de moord op deze bevolkingsgroep was 
geweest.

Vanuit het oosten kwamen vele tienduizenden 
dwangarbeiders terug. Kinderen die naar het 
platteland waren gezonden, bleven daar soms wat 
langer maar kwamen uiteindelijk ook terug naar 
huis.

Herhuisvesting was een groot probleem en de 
voedselvoorziening kwam schoksgewijs weer 
enigszins tot leven. Veel goederen en voedsel 
bleven, ondanks dat de aanvoer mondjesmaat op 
gang kwam, voorlopig nog “op de bon”.

Ook moest er afgerekend worden met degenen die 
zich tijdens de bezetting schuldig hadden gemaakt 
aan hulp (of erger) aan de bezetter.

Sjouke Elgersma 
Foto: Johan Eisma
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Puzzelen
Wanneer iemand in een begin- of middenstadium 
van dementie verkeert kan een puzzel met weinig 
stukjes heel overzichtelijk zijn.
Er is een puzzel met badderende vogeltjes die 
speciaal ontworpen is voor deze mensen. Het is 
gemaakt van stevig karton waardoor de puzzel lang 
meegaat. Het bevat 35 puzzelstukjes en is 22 bij 31 
cm. groot en kost € 27,95. Verkrijgbaar bij 
spelplus.nl  of bij de lokale spelletjeswinkel.
Voor beide genoemde spelen is misschien een tip 
voor Sinterklaas of Kerst.
Ik blijf nog even bij de gezelschapsspellen, want als 
gevolg van het vele thuiszitten tijdens de corona-
epidemie, zijn aanzienlijk meer  bordspellen 
verkocht.
Dit zijn de acht meest populaire spellen:
1.  Monopoly
2.  Rummicub
3.  Ticket to Ride
4.  30 Seconds
5.  Scrabble
6.  Risk
7.  Catan
8.  Cluedo

Discriminatie!
Ongeveer 250 ouderen hebben zich gemeld bij het 
meldpunt “Te grijs voor rood” van seniorenbond 
KBO-PCOB. Ze klagen daar over gevallen van 
financiële leeftijdsdiscriminatie .

Zo mogen ze minder rood staan en worden ze 
beknot in het gebruik van hun creditcard.
Financiële zorgplicht mag nooit leeftijds-
discriminatie betekenen, zegt de organisatie.
Het liefst wordt het aangekaart bij het College voor 
de Rechten van de Mens, maar dat neemt zulke 
zaken niet in behandeling…. 

Verzekeringen weigeren ouderen
Je hoort het wel vaker dat verzekeraars ouderen 
weigeren om hun auto te laten verzekeren of tegen 
een veel hogere premie. 
Stel je bent een gezonde 80’er en je hebt altijd in 
een zware auto van 170 KW gereden. 
Dan krijg je van je verzekeraar te horen dat je 
vanwege je leeftijd alleen nog een polis kan 
afsluiten voor een auto tot 100 KW vermogen….

Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat er 
verzekeraars zijn  die leeftijdsgrenzen hanteren voor 
nieuwe klanten. Data, zoals leeftijd, vormen de basis 
van het werk  om risico’s in te schatten en premies 
vast te stellen. Maar er moet wel helder over 
gecommuniceerd worden.

De Consumentenbond  kent het argument dat een 
oudere autorijder alleen nog lichtere auto’s zouden 
kunnen verzekeren niet. Leeftijdsdiscriminatie, 
zowel van jonge als oudere rijders, komt wel voor.
De bond kaart dit wel regelmatig bij het ministerie 
aan, maar heeft het standpunt dat het niet erg is 
zolang een bestuurder nog bij andere verzekeraars 
terecht kan.

Het is toch vreemd dat senioren alleen nog in  
kleine auto’s zouden mogen rijden.
Misschien wordt gedacht dat je in een grotere auto 
meer schade aan anderen zou kunnen aanrichten, 
maar dat is toch een onzinargument!

Spelletje doen?

Mens-erger-je-niet 
Wie houdt er niet van gezelschapsspelen? Tijdens 
de lockdown heeft men de gezelschapsspelletjes 
weer van zolder gehaald of werden er nieuwe 
gekocht. Waren de winkels gesloten, dan waren ze 
online wel verkrijgbaar.
Eén van de oudste spelletjes is toch wel ‘Mens-
erger-je-niet’.
Het spel is al vanaf 1934 op de Nederlandse markt 
en is één van de meest gespeelde 
gezelschapsspelletjes.
We kennen allemaal wel het bord waar de pionnen 
los op stonden en wanneer jouw pion werd 
verwijderd, vloog die vaak over de tafel en de 
boosdoener maar lachen en jij kon opnieuw 
beginnen.
De nieuwe luxe versie is voorzien van houders voor 
de pionnen en een koepel voor de dobbelsteen, 
zodat je nooit meer last hebt van dobbelstenen die 
wegrollen of pionnen die omvallen. 
Het spel is geschikt voor twee tot vier spelers en 
voor € 29,95 verkrijgbaar bij spelplus.nl of bij een 
spelletjeswinkel.
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GEZONDHEID

Alzheimer, nieuwe inzichten, nieuwe 
medicijnen?
Bij de ontwikkeling van medicijnen tegen Alzheimer 
was men steeds gericht op het verminderen of 
voorkomen van de opbouw van de eiwitten 
amyloïde-bèta en tau in de hersenen. 
Opeenhopingen daarvan zouden en sleutelrol 
spelen in het ontstaan van de ziekte.

Maar de hersenen van een Colombiaanse vrouw 
zorgde voor nieuw inzicht.
De vrouw had enorme opeenhopingen van 
amyloïde-bète, maar was niet dement. Daarom 
wordt het ontstaan  van Alzheimer nu ook vanuit 
andere hoeken bekeken.
Zo onderzoeken wetenschappers met welke genen 
het risico op Alzheimer toe- of juist afneemt, en in 
hoeverre moleculaire interacties in de hersenen van 
alzheimerpatiënten anders zijn.

Ook proberen ze uit te vinden hoe dingen die door 
veroudering kunnen misgaan in hersencellen 
verband houden met elkaar.
Ze verwachten daarmee de komende decennia 
grote stappen te kunnen zetten in de strijd tegen de 
hersenziekte. 
Ooit zal er een medicijn zijn tegen deze vreselijke 
ziekte die in bijna elke familie wel voorkomt, maar 
of wij dat nog zullen meemaken…? 
Bron: Newsweek

De betere griepprik komt eraan.
Pfizer en Moderna gebruikten een totaal nieuwe 
technologie om hun coronavaccins te maken.
Dezelfde mRNA-tech zouden in griepvaccins kunnen 
worden toegepast, waardoor ze veel sneller 
geproduceerd kunnen worden en niet alleen veel 
effectiever, maar ook langer zullen beschermen 
tegen verschillende griepvirussen.

Moderna is al bezig met de ontwikkeling van zo’n 
mRNA-griepvaccin.

Toch zal het nog wel even duren  voordat het er is 
en we in staat zijn het vaccin op grote schaal te 
distribueren en te bewaren, wat op extreem lage 
temperatuur moet gebeuren.
Bron: Moderna/BionTech

Vegetariërs opgelet !
Het lijkt er tegenwoordig op dat steeds meer 
mensen vegetariër worden of slechts een of twee 
keer per week vlees of vis eten.
Je bent dan flexitariër.
 
Voor het milieu is dat goed, maar je botten lijden er 
misschien wel onder.
Uit een groot onderzoek is nu gebleken dat 
vegetariërs en veganisten een groter risico hebben 
op botbreuken.
Zelfs mensen die nog wel vis eten ( maar geen vlees) 
lopen meer kans dan vleeseters om een bot te 
breken.

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

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

Wat er toen die nacht is voorgevallen, dat vergeet 
ik mijn hele leven nooit meer.

Midden in de nacht werd ik met een schrik wakker 
toen die matroos boven op mij zat met zijn handen 
om mijn nek terwijl hij schreeuwde: ’I Kill you, i kill 
you”
Gelukkig had ik een hand vrij en sloeg daarmee heel 
hard tegen de wand waar de stuurman sliep. Door 
al dat lawaai ging hij kijken wat er aan de hand was 
en zag wat er gebeurde. Hij pakte de matroos en 
trok hem van mij af.
Inmiddels kwam de machinist er ook bij en 
waarschuwde de kapitein. Toen hebben ze hem met 
z’n drieën de trap opgetrokken en in de kombuis op 
de bank met touwen vastgebonden.

De andere morgen gingen we door de Tower Bridge, 
waarna we afmeerden aan de wal waar reeds twee 
agenten en twee mannen met witte jassen stonden 
te wachten om aan boord te komen.
Eenmaal aan boord komen ze bij mij in de kombuis 
om te vragen wat er gebeurd was. What happened 
last night? Well he was sitting on me. He wanted to 
kill me. He had full eyes and always he said : “I kill 
you” and put his hands on my throat. Well, the best 
what we can do we put him in the madhouse. En ze 
namen hem mee naar een inrichting voor 
geesteszieken.

Inmiddels was een nieuwe matroos onderweg naar 
Londen. De schade werd weer hersteld en de 
kapitein ging met nieuwe orders van het 
Agentschap leeg terug  naar Newport aan de 
Engelse zuidkust. Even later komt de nieuwe 
matroos ook aan boord en hoor ik voor en achter : “ 
Trossen los”, het teken van vertrek. Even later varen 
we weer de Thames op naar Newport.
Wat daar gebeurd is …. vertel ik de volgende keer.

Gjalt van Bruggen, ex- scheepskok.

door 
Gjalt van Bruggen

Nieuws over ‘De Friesland’ 
zorgverzekeringen.

Speciaal voor leden van OSIF. 
Kent u het Vitaal Collectief van De Friesland al? Dit 
is een collectief speciaal voor thuiszorg- en 
ouderenorganisaties. Als lid van OSIF krijgt u veel 
voordelen. 

Uw voordelen via OSIF.
 Korting op uw zorgpremie

3% korting op de Alles Verzorgd Polis en 6% 
korting op de bijbehorende aanvullende 
verzekeringen.

 10% korting op onze reisverzekeringen
Voor alle klanten van De Friesland

 Gratis online workshop 
Workshop ‘Gezondzorgen’ speciaal voor 
mantelzorgers.

Handige services voor de momenten dat u 
het écht nodig heeft.  
 Fitaal Thuis

Hulpmiddelen om langer zelfstandig thuis te 
wonen.

 Mantelzorglijn
Hulp en advies bij uw vragen over mantelzorgers

 Wachtlijstbemiddeling
Gemiddeld 40 dagen sneller geholpen.

 Dokter Appke 
Overal snel deskundig antwoord op uw 
gezondheidsvraag.

Overstappen is simpel.
Meld u voor 1 januari 2022 bij De Friesland aan. U 
ontvangt dan direct uw korting. Wij zeggen uw 
huidige zorgverzekering voor u op. Kijk voor meer 
informatie op defriesland.nl/osif. 

Bel ons gerust als u vragen heeft. 
U bereikt ons op maandag tot en met vrijdag van 
08:00 tot 18:00 uur via (058) 291 31 31. Liever op 
een andere manier? Kijk op defriesland.nl/contact. 
We helpen u graag verder.
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Wereldwijd overleden meer dan vijf miljoen 
mensen aan Covid-19, de ziekte die door het 
coronavirus wordt veroorzaakt.
In de maanden daarop verspreidde het virus zich 
ook door andere landen.
De wereld heeft te maken gehad met drie grote 
coronagolven.
Het sterftecijfer nam wel bij elke golf af, maar zo 
gauw er meer vrijheid was, liepen de besmettingen 
weer op en liepen we weer achter de feiten aan.
Inmiddels achtervolgt het virus ons al  ruim 
anderhalf jaar. 

Nog even terug naar oktober j.l. In de derde week 
van oktober werden er 553 mensen behandeld 
vanwege Covid-19. 
Op de ic’s lagen toen 142 mensen. 
Patiënten die op de wachtlijst stonden voor een 
inhaaloperatie, moesten afgebeld worden. En weer 
werd bv. een heup- of knieoperatie uitgesteld.
Sommige ouderen wachten al meer dan een jaar en 
zijn aan huis gebonden.
Bovendien kampen ziekenhuizen met grote 
personeeltekorten of zijn ze aan het eind van hun 
Latijn. 
In rap tempo nam het aantal besmettingen met 
tienduizenden toe, doch bijna ieder weekend was er 
ook wel ergens een demonstratie tegen de 
coronaregels van de overheid. De leuzen die 
sommige meedroegen waren ronduit stuitend.
Waarom is er toch zo’n grote verdeeldheid onder de 
Nederlanders wat betreft deze pandemie?

Amper twee maanden nadat het kabinet 
versoepelingen doorvoerde, heeft het sinds dinsdag 
2 november weer op de rem getrapt. 
Bij restaurants (ook op terrassen), sportscholen, 
zwembaden etc. moet men een QR-code tonen of 
bewijs dat men getest is op corona.  

Elfde van de elfde, eigenlijk zou in het zuiden van 
het land het begin van carnaval gevierd worden, 

Er komt geen einde aan….

maar niet elke provincie of stad deed mee.
Den Bosch wel, want “Zandvoort zat toch ook vol en 
wat te denken van de voetbalstadions” …. Dus wie 
doet je wat. Lang leve de lol.

Vrijdag 12 november wordt de vierde (milde) 
lockdown voor drie weken aangekondigd door 
‘slechtnieuws brengers’ premier Rutte en minister 
de Jonge.
De dag ervoor werden ruim 16.000 nieuwe 
besmettingen geteld.
In ziekenhuizen komen iedere dag nieuwe 
coronapatiënten binnen en de ic’s raken ook al 
aardig ‘bevolkt’. 

Mondkapjes moeten weer gedragen worden in 
winkels etc. waar geen corona app verplicht is. Cafés 
en restaurants tot 20.00 uur open. 
Thuis niet meer dan vier personen bij elkaar.

Vooralsnog geldt het advies tot 4 december. Vanaf 
dan gaan er waarschijnlijk andere coronaregels 
gelden, zoals het gebruik van coronatoegangs-
bewijzen in meer sectoren.
We wachten af wat voor verrassingen we dan in 
onze schoen krijgen?

Janny
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Geldzaken

Pinautomaat.
De stekker gaat uit de meest 
gebruikte techniek om te pinnen in 
winkels. Over minder dan twee jaar 
verdwijnt Maestro, een beveiligde taal waarmee de 
betalingstransacties plaatsvinden, uit pinpassen die 
banken afgeven. De  pinpas van bv. ING is oranje.

Mastercard gaat vanaf 1 juli 2023 alle Maestro-
betaalpassen vervangen door Debit Mastercard. 
Winkeliers met een pinautomaat die alleen nog 
Maestro-betalingen accepteert moeten hun 
machines dan vervangen

Maestro verdwijnt omdat het volgens Mastercard 
een branche-organisatie Betaalvereniging 
Nederland is ontworpen voor alleen betalingen in 
fysieke winkels.

Acceptgiro
De acceptgiro, die vooral nog gebruikt wordt door 
ouderen en  door mensen die geen computer 
hebben, loopt op zijn laatste benen.
Ik heb het al eens genoemd in het magazine, maar 
in 2023 verdwijnt het betaalmiddel definitief. 
Eigenlijk had men dit betaalmiddel al in 2019 al 

willen afschaffen, maar door druk van o.a. de 
Ouderbonden is het een paar jaar uitgesteld.
Er zijn genoeg alternatieven en het gebruik daalt 
snel en daarom gaan op 31 mei 2023 de allerlaatste 
girobetaalkaarten voor klanten op de bus! 

Aan reclame van goede doelen zit vaak een 
acceptgiro bevestigd en die is dan niet meer te 
gebruiken. Zelf zouden zij als alternatief een 
automatische incasso willen, maar dan ben je het 
overzicht wel kwijt. Je weet dan niet wanneer een 
bepaald bedrag wordt afgeschreven.

Voor consumenten die niet online of met hun 
mobile telefoon kunnen bankieren blijven de 
overschrijfformulieren van banken  als alternatief 
bestaan om rekeningen te betalen.
Goede doelen in Nederland denken dat zonder een 
acceptgiro bij hun nieuwsbrief te voegen, de giften 
minder zullen worden. Maar  giften kunt u gewoon 
per overschrijvingskaart overmaken.
Sinds enige tijd vragen banken voor het gebruik wel 
een extra vergoeding.
Ook moet bij sommige banken betaald worden voor 
het per post betalen van een acceptgiro. 
Ja, ja die ‘arme’ banken, ze maken niet voor niets 
miljoenen zo niet miljarden winst per jaar!

Valpreventie bij ouderen.
Iedere dag belanden er ruim 280 ouderen (65+) 
door een val op de SEH, dat is slechts 10% van het 
totaal aantal valongevallen van ouderen. 
Ongeveer één op de drie nog thuiswonende 
ouderen valt minstens éénmaal per jaar. 
Dat kan nare gevolgen hebben. Sommige moeten 
na de val opgenomen worden in een zorgcentrum 
of ziekenhuis.

Bij anderen ontstaat veel angst om opnieuw te 
vallen. Sommige ouderen gaan daarom minder het 
huis uit en raken sociaal geïsoleerd.
Hoe eerder men de gevaren aanpakt, hoe sneller 
het risico op vallen afneemt

Zelfverzekerder door de valpreventiecursus.
De cursus
Tijdens de cursus valpreventie leert u hoe 
gemakkelijk het is om een val te voorkomen. Door 

o.a. voldoende te bewegen, veilige gewoontes aan 
te leren en aanpassingen in het huis te doen 
verkleint u de kans op vallen aanzienlijk.
Echter soms is een val onvermijdelijk. Als u dan toch 
valt is het handig om te weten hoe u moet vallen 
zodat u letsel na de val beperkt.
Ook dit leert u in de cursus valpreventie.

Vergoeding.
De cursus wordt vaak deels vergoed door uw 
zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt 
af van uw polis en kan oplopen tot wel 75%.
Neem contact op met uw zorgverzekeraar hoeveel u 
vergoed krijgt.

Bij o.a. Fysiotherapie Leeuwarden (met 4 
vestigingen in de stad) kunt u meer informatie 
krijgen. Misschien bent u al voor iets onder 
behandeling bij uw eigen fysiotherapeut, vraag dan 
of zij een valpreventiecursus geven. 
Via internet is ook veel informatie verkrijgbaar.
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Theater als middel om het thema verborgen 
armoede, schulden, laaggeletterdheid en een-
zaamheid onder senioren bespreekbaar te maken. 
Dat is één van de projecten waar Stichting Platform 
Armoede Schulden Fryslân zich de komende tijd 
mee bezig houdt. 

De bedoeling van de theaterproductie is dat er ‘iets-
los-komt’ tijdens en na het meemaken van het 
theaterstuk. Om senioren na de voorstellingen in 
staat te stellen om over de voorstelling te praten, of 
zelf iets van de eigen ervaringen te delen, worden er 
onder leiding van gespreksleiders in kleine groepen 
tafelgesprekken gehouden. 
Wanneer iemand tijdens deze gesprekken kenbaar 
durft te maken dat ze met bovengenoemde 
problematiek te maken hebben, dan wordt diegene 
aan een buddy gekoppeld. Een buddy is iemand die 
als vrijwilliger een ‘hulpbehoevende’ medemens 
steunt.
Deze buddy is aanwezig tijdens de voorstelling en 
het tafelgesprek. Na de kennismaking van buddy en 
bezoeker zal een thuisbezoek worden ingepland en 
zal de buddy op een rij zetten waar de knelpunten 
zitten en waar hulp nodig is. Het lijkt ons van groot 
belang dat de buddy zelf ook senior is; dat maakt er 
eerder begrip en een vertrouwensband ontstaat.

Het hangt van de problematiek af waar een buddy 
mee aan de slag gaat. Dit kan verschillen van 
ondersteunen om de financiën op orde brengen, tot 
iemand helpen (re-)integreren in een sociaal 
netwerk en alles daar tussenin. Het is niet de 
bedoeling dat de buddy’s heel lang in contact 
blijven met de mensen die ze bezoeken. Afhankelijk 
van de individuele situatie van degene die wordt 
bezocht, zal er een ondersteuningsoverdracht 
vinden naar andere, vrijwillige of professionele, 
hulp- en zorgverleners. Het uiteindelijke doel van de 
inzet van buddy’s is het meewerken aan het 
oplossen van de problemen, het vergroten van het 
netwerk van de senioren en het (weer) zelfstandig 
op diverse terreinen kunnen participeren.

Om buddy’s goed voor te bereiden op hun taak als 
tijdelijke steun en toeverlaat voor diegene die steun 
krijgt, worden er speciale trainingen georganiseerd. 
In deze trainingen komen zoveel mogelijk aspecten 

Buddy’s gezocht voor theaterproductie 
over verborgen armoede onder senioren.

naar voren van hetgeen men in de praktijk tegen 
kan komen. Ook wordt er ook een instructieboekje 
gemaakt waarin de meest voorkomende problemen 
en hoe daarmee om te gaan wordt beschreven. 
Buddy’s hoeven geen specifieke voorkennis te 
hebben om deel te nemen aan dit project. 

In totaal worden er twintig voorstellingen gegeven; 
enkele in de gemeenten Harlingen en Waadhoeke 
maar het grootste deel in de gemeente 
Leeuwarden. De voorstellingen zullen plaats gaan 
vinden in dorps en buurthuizen. De eerste drie 
(proef)voorstellingen worden georganiseerd in 
januari 2022; de andere zeventien voorstellingen in 
het najaar van 2022. 

Wilt u zich aanmelden of nog wat meer informatie 
dan kunt u dat kenbaar maken via de mail op 
info@platformarmoedeschulden.frl of via 
telefoonnummer 0683221880 van Douwe Beimin. 

Foto: Johan Eisma
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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.: …………………………

VerpleeghuisVoordeel

Senioren met partner in zorginstelling 
laten veel geld liggen

Bij een verhuizing naar een 
zorginstelling van u of uw 
partner komt er van alles op u 
af. Ook financieel. De dienst 
VerpleeghuisVoordeel rekent 
uit wat voor uw situatie de 
beste oplossing is en hoe u het 
meeste voordeel behaalt. U 

laat toch geen geld liggen waar u recht op heeft?

Annalies van der Veen zet zich namens Zicht op Geld 
in voor senioren waarvan een van beide partners 
permanent is opgenomen in een zorginstelling.
De oprichtster van VerpleeghuisVoordeel, Gina 
Kingma uit Leeuwarden, ondervond dit toen haar 
schoonmoeder werd opgenomen en haar schoon-
vader alleen achterbleef. Met haar achtergrond als 
financieel planner kwam zij tot de ontdekking dat er 
veel financieel voordeel voor ze was, maar niemand 
leek dit te weten. Gedreven door deze eigen 
ervaring startte zij met de dienst 
VerpleeghuisVoordeel. 

Annalies is als relatiemanager actief voor Zicht op 
Geld. “Onze missie is financiële rust voor alle 
senioren met een partner in een zorginstelling. Veel 
senioren in zo’n situatie maken zich zorgen over hun 
geldzaken. Wij nemen deze zorgen weg én zorgen 
ervoor dat ze gemiddeld € 5.000.,-- per jaar meer te 
besteden hebben”.

Zicht op Geld is gespecialiseerd in het in kaart 
brengen van uw specifieke situatie en maximaal 
financieel voordeel realiseren. 
Zij weten de weg in het doolhof van verschillende 
instanties en regels, zoals het veranderen van AOW-
rechten, eigen bijdrage en toeslagen. Ook de 
contacten met de verschillende instanties om de 
zaken te regelen, zoals bijvoorbeeld de 
Belastingdienst, kunt u met VerpleeghuisVoordeel 
uit handen geven. Het resultaat is dat onze cliënten 
precies weten wat voor hun de beste keuzes zijn en 
hoeveel voordeel ze dat oplevert.

De vergoeding hiervoor is op basis van ‘no cure no 
pay’. “Onze vergoeding is slechts 20% van het 
voordeel over het eerste jaar”.
“Ik hoor van onze cliënten dat zij het erg prettig 
vinden dat er duidelijkheid komt. Dat ze na een 
intensieve periode van mantelzorgen ontzorgd 
worden op een onbekend gebied. Dat maakt mijn 
werk zo dankbaar en waardevol!”.

U kunt Annalies van der Veen bellen voor meer 
informatie of een vrijblijvende afspraak bij u thuis: 
06 - 15 30 48 57 of 058 - 230 04 44, 
of per e-mail: annalies@zichtopgeld.nl
www.verpleeghuisvoordeel.nl
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PUZZEL
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Adressen en telefoonnummers

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

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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- DATA ACTIVITEITEN DECEMBER 2021-
do. 2 dec. 9.30 uur het vooronder Gealanden vergadering activiteitencommissie

di. 7 dec. 14.00 uur Start Westenkwartier wandelen
wo. 8 dec. 9.30 uur Wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
wo. 8 dec. 14.00 uur Wijkcentrum Het Mozaïek koersbal

Droppingsstr. 14
vr. 10 dec. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren copij

zo. 12 dec.. 14.00 uur Wijkcentrum het Mozaïek instuif
Droppingsstr. 14

ma. 13 dec.. 14.00 uur Het Vooronder, Gealanden bestuursvergadering
di. 14 dec.. 14.00 uur Start Westenkwartier wandelen
za. 18 dec. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan kerst met accordeon-ensemble

ma. 20 dec. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen LOS-VAST
di. 21 dec.. 14.00 uur Start Westenkwartier wandelen
wo. 22 dec. 9.30 uur Wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
wo. 22 dec. 14.00 uur Wijkcentrum het Mozaïek koersbal

Droppingsstr. 14

di. 28 dec. 14.00 uur start westenkwartier wandelen

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud
 

Hier en daar pik van ik weleens wat handige 
weetjes op, zoals van de bekende Emile Bode. 
Emile had jarenlang zijn wekelijkse 
huishoudcolumn in de Telegraaf. Nu geeft hij 
wekelijks zijn tips in een televisiemagazine.

Veiligheidsspeld:
Neem altijd een veiligheidsspeld mee 
in uw portemonnee. Het is handig als 
je de knoop van je broek verliest.
Het verwijdert een splinter en je kunt 
er iets mee doorprikken.
zoals een verstopte gaatje van bus 
schuim of haarlak.

Breinaald: 
Als uw wastafel slecht doorloopt en ontstopper of 
soda helpt niet, prik dan met de punt van een 
breinaald door alle gaatjes van het afdekzeefje tot 
op de bodem van de stankafsluiter.

Huishoudelijke en andere weetjes.

De kans is groot dat de vastzittende prop is 
losgewoeld en dat de wastafel weer vlot 
leegstroomt.

Lukt het niet, ja dan moet u op zoek naar een 
handige Harry….

Tot slot:
Spijkergaatjes maak je 
onzichtbaar met een 
lucifer en een beetje 
witte tandpasta.
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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

Foto: Johan Eisma

www.stipwerk.nl

TIP van STIP
Laat uw papieren QR-code voor 

Corona toegang bij ons 
plastificeren.

Dan heeft u de telefoon hiervoor niet meer 
nodig en blijft de afdruk goed te scannen


