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redactie@losleeuwarden.nl
Janny, Jaap, diverse leden.

Vormgeving: Paul Pasveer
Fotografie: Johan Eisma
Druk: Drukkerij STIP

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,--

TIP van STIP
Laat uw papieren QR-code voor 

Corona toegang bij ons 
plastificeren. 

€2 per stuk, de volgende dag klaar.
Dan heeft u de telefoon hiervoor niet meer 

nodig en blijft de afdruk goed te scannen

Foto: Johan Eisma

Nu tijdelijk 30 euro extra 
korting op uw factuur! 

Deze wintermaanden lenen zich uitstekend 
voor (groter) snoeiwerk, schoonmaken van uw 
bestrating of het netjes maken van uw tuin. 
Gerrit Jan uw tuinman maakt dit graag keurig 
in orde voor u!

Prettige feestdagen 

en een gezond 

2022.
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2021  Wat een jaar!

Het einde van dit bijzondere jaar is in zicht. Van alles hebben we door 
corona meegemaakt.
Een groot deel van het activiteitenprogramma van LOS  is niet 
doorgegaan, we hebben het vast allemaal gemist.
De kerstdagen staan voor de deur. We hopen voor een ieder dat dit als 
vanouds weer in familiekring  gevierd kan worden.
Veel gezinnen  om ons heen hebben het zowel binnen als buiten met 
kerstdecoraties en verlichting gezellig gemaakt.
Wanneer deze LosVast wordt gedrukt is de laatste persconferentie nog 
niet geweest, alles is helaas nog onzeker.

Vol goede moed gaan we toch het jaar 2022 in door elkaar protte folle 
lok en seine te wensen, wat veel via telefoon of beeldbellen zal 
gebeuren.
Januari zal ook eindelijk starten met een nieuw kabinet, wie zullen er 
allemaal minister en staatssecretaris worden? Prognose is 20  
bewindslieden door het steeds maar toenemende vele werk en 10  
onderministers.
Zal de openheid in dit nieuwe kabinet met frisse elan waar worden 
gemaakt? We wachten het af!

Wat voor winter zal januari en februari ons brengen, door de hoge 
energieprijzen hopen we maar niet al te koud.
Kwakkelen en gladheid zitten wij ook niet op te wachten, dan liever 
een witte wereld en schaatsijs, waar wij ons als senioren vast niet 
meer op wagen maar het plaatje is prachtig om te zien.   

Kerstmis
Buiten is het koud en stil
In huis is iedereen van goede wil 
Kerstklokjes en glazen die klinken 
Prachtige lichtjes en ballen die blinken
Een boodschap van pais en vree
Geef ik aan deze kerstgedachte mee
Laat een ster helder en klaar 
Ons leiden naar een 
   “Gelukkig Nieuwjaar”                 
                               Mariet Wit,   voorzitter

Van de Bestuurstafel
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Kalender
Heeft u ook een mooie LOS Kalender gekregen?
Dan hebben wij hierbij een paar data die u er 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

Kurioskerk
Op deze plaats is een BEDANKJE op zijn plaats voor 
het team van de Kurioskerk ,onder leiding van David 
Droogsma.
In de toch wel lange coronatijd, komen we altijd 
weer tot een goede oplossing,  met wat er wel of 
niet mag en wat er mogelijk is.
Daarom de mensen van de Kurioskerk BEDANKT 
voor alle hulp in de afgelopen tijd!
De activiteiten commissie.

Helaas geen 
nieuwjaarsconcert 
op 12 januari!
Tot onze spijt en het Frysk Senioren Orkest , kunnen 
wij geen  nieuwjaarsconcert organiseren.
Het orkest bestaat uit 60 personen, we moeten dan 
waarschijnlijk nog steeds 1,5 meter afstand houden, 
dan blijft er te weinig ruimte over voor het publiek.
De FSO wil graag voor ons optreden en we hebben 
in principe afgesproken, dat we een lenteconcert 
gaan organiseren, als het weer mag.
We houden u op de hoogte!
De activiteitencommissie, Grietje Tanahatoe

Op zaterdagmiddag 
29 januari 2022 komen

DE OLDIES 
voor u optreden

We beginnen om 14.30 uur en we stoppen inclusief 
pauze om 16.30 uur.
Het is zoals gebruikelijk in de Kurioskerk, 
Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden
De Oldies is een koor met een breed repertoire.
We laten ons verrassen!
Entree € 5,-- , introducé € 7,50.
Dit is inclusief een pauze drankje  of advocaatje

Opgeven kunt u bij: Grietje Tanahatoe
Tel. 058-2135043 of 06-20279596
Vanaf  17 januari, tussen 18.00 en 20.00 uur
Tot ziens, de activiteitencommissie

Spoorboekje is weer te koop.

Reizigersvereniging Rover meldt dat het papieren 
spoorboekje na een jaar weer verkrijgbaar is. Het is 
online te koop via OVshop.nl. Vorig jaar verscheen 
het boekje niet, in verband met corona.

Op 12 december is de nieuwe dienstregeling 
ingegaan en krijgen treinreizigers te maken met de 
grootste wijziging sinds 2017.

Op meerdere trajecten rijden extra treinen.
Zo zijn er op drie trajecten nieuwe 
‘tienminutentreinen’, waar anders nog ieder 
kwartier een trein reed. 
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Veel illegale knallers 
onderschept
Uit de vuurwerkbarometer is gebleken dat er dit 
jaar al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen 
dan in heel 2020.
De opsporingsdiensten hebben dit jaar tot op heden 
maar liefst 150.000 kilo vuurwerk ingenomen.
Dat zijn geen rotjes, maar om gigantisch zwaar en 
gevaarlijk vuurwerk.
Net over de Twentse grens werd er in Duitsland 
120.000 kilo geconfisqueerd.
Of er daadwerkelijk meer illegaal vuurwerk in 
omloop is, is lastig te zeggen.
Ook aan de grens van België wordt streng 
gecontroleerd.
Wat wel gebruikt mag worden met de jaarwisseling 
zijn cakes, compounds en fonteinen net als  
kindervuurwerk, zoals knalerwten, sterretjes en 
grondbloemen.

Het is ten strengste verboden om illegaal vuurwerk 
te kopen,  in bezit te hebben en af te steken. Denk 

aan lawinepijlen, strijkers, 
mortierbommen, cobra’s en 

vlinders.
Helaas trekken velen zich er niks 

van aan en hoor je al dagen 
geknal op straat. Ze kunnen niet 

wachten tot 31 december.
Ook het geluid dat lijkt op een bom wordt niet 
geschuwd.
Zoiets valt toch onder zwaar vuurwerk!
Verbod of niet, net als vorig jaar zal er weer naar 
hartenlust vuurwerk worden afgestoken. Illegaal 
gekocht misschien……?     
Ziekenhuizen kunnen er geen slachtoffers bij 
hebben in deze drukke tijd.
Voor onze huisdieren is dit helse lawaai het ergste, 
ze zijn dan weer dagen van slag en durven amper 
naar buiten.
                                                                                     
Janny

Oh, wat was het weer spannend, wat gaat het 
kabinet beslissen op vrijdagavond 26 november, 
moeten wij alles nog afzeggen of niet. Gelukkig 
was dat niet nodig en kon het doorgaan op gepaste 
afstand. 

De medewerkers van de Kurioskerk hadden alles 
keurig op afstand gezet. De echtparen aan de 
zijkanten en de andere bezoekers in het midden van 
de zaal. Er hadden zich n 66 personen opgegeven, 
uiteindelijk waren er 56 personen aanwezig.   Daar 

stond een klein vrouwtje met een prachtige bos 
krullen, maar wat erg belangrijk was, met een hele 
heldere stem verschillende column voor te lezen en 
anekdotes te vertellen over haar werk als 
journaliste. Sommige waren heel herkenbaar voor 
degene welke haar columns regelmatig leest. Zij 
weet als geen ander de wereldproblematiek te 
beschrijven maar ook het heel gewone huis, tuin en 
huisdierengebeuren. Evenals de verhalen over de 
junioren in huis. In de pauze kwam de bediening 
langs met een blad vol advocaat met slagroom en 
andere drankjes. Ben benieuwd wanneer dit nog 
eens het onderwerp van een column wordt. Na de 
pauze konden er vragen worden gesteld, werd ook 
dankbaar gebruik van gemaakt. Er was een oma in 
de zaal die haar kleindochter meegenomen had. Zij 
studeert journalistiek, misschien gaan wij in de 
toekomst ook nog iets van haar hand lezen. Het was 
een heel geslaagde middag, er is genoeg 
gesprekstof aanwezig bij Jantien de Boer.

Froukje Bruining

Terugblik op de lezing van Jantien de Boer
op 27 november
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Jaap’s Hoekje

Van Sint en Kerst 
naar Oud en Nieuw

December
We zitten alweer midden in de donkere 
decembermaand. Sinterklaas ligt alweer lang en 
breed te zonnen aan één van de vele Spaanse 
stranden. Kerst en Oud en Nieuw staan voor de deur 
en voor we het weten zitten we alweer in 2022. Van 
oudsher hadden wij 'thuus' veel meer met 
Sinterklaas dan met Kerstmis. De meeste 
middenstanders hengelden hun grootste omzetten 
in de weken voor 5 december naar binnen. Ook bij 
ons gebeurde dat met de verkopen in onze 
muziekwinkel in de Nieuwe Oosterstraat. 
Grammofoonplaten en accessoires als 
platendoekjes, platenkoffertjes, platenrekjes, maar 
ook muziekinstrumenten als gitaren, ukeleles, 
banjo’s, mondharmonica’s, blokfluiten en meer 
‘klein spul’.
 In de loop van de jaren zijn we met elkaar zwaar 
beïnvloed door de Kerstman uit Amerika en 
Engeland en heeft de arme bisschop uit Spanje het 
zwaar te verduren. Ook alle problematiek rondom 
Zwarte Piet en zijn slavernijverleden doet hier 
natuurlijk ook geen goed aan.

Genieten
Sinterklaas is natuurlijk 
vooral voor de kleintjes 
een feest van jewelste. 
Maar vonden wij het 
vroeger ook niet 
prachtig om bij 

Sinterklaas persoonlijk op bezoek te gaan bij V&D of 
een van de kleinere winkels die de Goedheiligman 
een prominente plaats in de zaak hadden 

toebedeeld? Vonden 
we het vroeger ook niet 
geweldig om met de 
hele school in optocht 
naar de Harmonie te 
gaan? Zaten we daar 
niet te genieten van de 
sprookjes gespeeld 

door de meesters en juffen. Een kregen we dan na 
afloop ook niet zo’n heerlijk zakje snoep mee, die 
-thuisgekomen- al lang leeg was…. Prachtig toch! 
Sint is inmiddels weer met stille trom vertrokken in 
gezelschap van zijn zwaar bekritiseerde zwarte 
medewerkers. Maar het blijft natuurlijk flauw om 
nou juist hem de 'Zwarte Piet' toe te spelen. Hij die 
zo tot de verbeelding spreekt en voor wie geen dak 
te schuin en geen schoorsteen te hoog is. 

Rommert Talman
Jarenlang was ik zelf de ‘pikzwarte’ knecht van Sint 
en hadden wij in Leeuwarden onze vaste kapper/
grimeur. In de salon van Rommert Talman aan de 
Schrans en later bij hem aan huis in wooncomplex 
Winia Herne (door Alie Talman steevast betiteld als 
Herniastate), hebben we heel wat uurtjes ‘in de 
schmink’ doorgebracht. Daar kregen we soms 
gezelschap van één of meerdere hulp-sinterklazen. 
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Onder deze hulpjes zaten 
er allerhande ‘amateurs’, 
sommigen zagen er zelfs in 
hun ‘feestkleding’ vreselijk 
slonzig uit, anderen 
hadden een humeur soms 
tot aan het chagrijnige toe. 
Bij de voordeur hield Alie 
Talman steeds een laatste 
kledinginspectie en drukte 
Sint en Piet op het hart 

vooral meteen in hun rol te stappen. Want als er 
moeder met een kindje over de Schrans loopt, dan 
moet Sint ook Sint zijn. Eén 
Sinterklaas lapte ooit Alie's 
goede raad aan zijn laars, 
greep zijn staf en mijter en 
stiefelde de salon uit met 
de opmerking: "Ik bin 
Sinterklaas in Berltsum en 
nergens oars". Op speciaal 
verzoek van de kapper 
gingen Sint en Piet een 
enkele keer op huisbezoek 
bij de kinderen van een huisarts in de 

Gymnasiumstraat. Sint en 
Piet liepen dan in het 
donker door de Schrans 
met een zak vol snoep en 
cadeautjes voor de 
kinderen én met een 
kratje DAB-bier van café 
De Ossekop tussen hen 
in, speciaal voor de 
dokter.

Kerstbrand
Van huis uit hadden wij niet zoveel met kerstmis. 
Mijn eerste jaar op de kleuterschool zat ik op 'Jong 
Leven' aan de Lekkumerweg. Het schoolgebouwtje 
stond midden in een lege wereld waar we nu de 
Vrijheidswijk terugvinden. De brand tijdens een 
kerstviering is mijn enige herinnering aan 'Jong 
Leven.' Alle kinderen zaten -keurig op rij- aan 
tafeltjes, met daarop een écht brandend kaarsje. 
'Keerskes' op batterijen, laat staan van LED-
verlichting, daar hadden ze in 1951 nog niet van 
gehoord. Het vóór mij zittende meisje rekte zich op 
een bepaald moment zodanig ver naar 
achteren dat haar mooie lange, 
blonde haar vlam vatte aan het b

randende kaarsje op mijn tafeltje. Het 
was nog niet zo dat de brandweer eraan 
te pas hoefde te komen, maar de schrik 
was er niet minder om en de stank van 

brandend haar heeft mij nog lang achtervolgd. 

Nieuwjaarsvuur
Dat was trouwens een heel andere stank dan die we 
op latere leeftijd zelf veroorzaakten bij de 
Nieuwjaarsviering in de Leeuwarder binnenstad. Op 
de kruising van Oude/Nieuwe Oosterstraat en 
Tweebaksmarkt/Druifstreek werd 
gewoontegetrouw een grote 
nieuwjaarsfik georganiseerd. Een 
flinke ploeg ‘jeugd’ was 
gedurende een week druk in de 

weer om 
kerstbomen 
en verpakkingsmateriaal te 
verzamelen dat (voor 
concurrerende buurten) 
veiliggesteld werd achter het 
hek van het schoolplein achter 
de Willem Lodewijkschool. Om 

half twaalf werd de brandstapel in gereedheid 
gebracht. Mocht de brand om twaalf uur (om wat 
voor redenen dan ook) niet goed aanslaan dan 
waren de eigenaren van de garages van Huizenga en 
Boelens niet te beroerd om er een paar oude 
autobanden en de nodige blikken benzine aan toe 
te voegen. Op het moment dat dat gebeurde 
laaiden de vlammen metershoog op. We 
controleerden zelf de brand, zodat de brandweer in 
de kazerne kon blijven; een enkele keer kwam er 
een heuse politieagent-met--fiets zelfs meegenieten 
van het spektakel. En milieupolitie? Nooit van 
gehoord!
Fijne feestdagen.

Jaap de Groot 
jaap.degroot46@gmail.com
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Oproep

Beste LOS leden,

Afgelopen ledenvergadering ben ik voor het eerst 
naar een LOS-bijeenkomst geweest. Daar heb ik 
een oproep gedaan, waar gelijk drie vrouwen, Ann, 
Trees en Henne, enthousiast op reageerden:
Ik zou het fijn vinden om een groepje actieve, 
ondernemende ouderen te verzamelen, die, net als 
ik, onze oude dag nog meer kleur willen geven en 
samen dingen kunnen ondernemen.

Het uitgangspunt is dan dat de ontmoeting, het 
leren kennen, op nr. 1 staat en dan kan men met 
een groep of met z'n tweeën iets ondernemen. Dat 
kan ook een activiteit zijn, die niet door LOS 
georganiseerd wordt (b.v. dansen), alles in 
samenwerking met de activiteitencommissie, (er is 
al eerder een oproep gedaan door de commissie 
voor versterking). 
Na het leren kennen kunnen er subgroepen 
ontstaan die zich bezig houden met b.v. schilderen, 
carnaval/verkleden, samen op reis/vakantie, 
klaverjassen, spelletjes spelen, rouwverwerking: 
hoe- ga-je-om-met-de-tijd-die-je-nog-hebt, samen 
koken/bakken, klussen, tuinieren, iemand 
uitnodigen uit een ander land  (dit kan ook een 
student zijn) om over zijn/haar land te komen 
praten of over de gebruiken/het eten, zingen, yoga, 
mediteren, thema-avonden.

Verschillende oproepen heb ik al langs zien komen 
bij de LOS.
Het zou mooi zijn als we nog van het ouder worden 
kunnen genieten, nieuwe mensen leren kennen, 
positief  zijn en blijven, waag je aan iets nieuws, wat 
je nog nooit gedaan hebt!!
Foppe de Vries stelde dat het ledenbestand 
veroudert, misschien kan dit ook een aanzet zijn 
voor meer (jongere) leden. Koot en Bie: "Je hebt 
oude jongeren en jonge ouderen."
Soms kraakt en zakt onze buitenkant, maar er zijn 
mensen van 84 jaar, die nog hardlopen of zeer actief 
zijn.

De relaxfauteuil is voor later, zoals Hedy d''Ancona 
(83 jr.) schrijft in haar boek "Vrolijk Verval".
Je moet natuurlijk niet ziek zijn.
Er stond nog een oproep in de LOS: "Het blad van 
LOS is niet alleen voor ons maar ook door ons"

Ik ben Isolde, 68 jaar, ik heb 2 kinderen, ik was 
lerares Duits, maar heb me om laten scholen met 
een 4-jarige HBO-opleiding tot spel/drama-
therapeute, eigen praktijk van 10 jaar.
Verder wil ik graag aandacht besteden aan "Nieuwe 
Leden Verwelkomen", hoe doen we dit nog meer? 
Het is soms een beetje moeilijk om in een 
bestaande groep te integreren, hoorde ik van 
verschillende kanten. Kunnen we daar iets op 
bedenken? Er is al een suggestie binnen door 
iemand.

Ik wil nog een compliment geven aan alle 
vrijwilligers, die LOS draaiende houden, ik vind het 
fantastisch, misschien kan ik ook meer bijdragen, 
b.v. in de activiteitencommissie, we kunnen 
samenwerken.

Hartelijke groeten van Isolde. 
Als je zelf nog suggesties hebt, mee wil doen, of 
anderszins, kun je me mailen: 
trisolde333@gmail.com.
Hele fijne feestdagen en een prachtig, gezellig, 
liefdevol, gelukkig, gezond, voorspoedig, NIEUW 
JAAR 2022, in verwondering en verbinding.
Doe wat je graag wilt doen, sta positief in het 
leven, deel, heb lief, geniet !!

Ik hoop, dat we elkaar leren kennen......
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Informatie concerten 
Art Connection
Beste concertvrienden,
Dat niet alleen artiesten, maar ook culturele 
organisaties creatief moeten zijn, blijkt zeker de 
laatste weken maar eens weer.
Door corona gerelateerde zaken binnen Vocaal 
Ensemble Collage - Kerstconcert - en het Fries 
Kamer Orkest  - Nieuwjaarsconcert - kunnen deze 
geplande optreden helaas niet doorgaan en 
worden verplaatst naar een latere datum. 

Het Kerstconcert  van zondag 19 december in het 
WestCord WTC Hotel gaat gewoon door.  Door de 
nieuwe samenwerking tussen Bob de Boer 
(huiskamertheater De Wier Koarnjum) en Art 
Connection hebben we toch een fantastisch concert 
kunnen realiseren: een “klassiek” gitaarconcert 

door Jan Bartlema begeleid door pianist Rudi 
Kaldenberg. 
Voor het Nieuwjaarsconcert op zondag 2 januari, in 
het WestCord WTC Hotel,  hebben we Jochem le 
Cointre en de Russische cellist Evgeny gevraagd. 
Een uniek nieuwjaarsconcert en een nieuwjaars 
ontmoeting voor alle concertvrienden.

De entree is vrij toegankelijk met inachtneming van 
de QR code en na afloop collecte.
Parkeren is gratis in de vakken B2 en B3 naast het 
WestCord WTC Hotel bij het kanaal.
Gezondheid, sfeer en veiligheid voor iedereen is 
voor ons belangrijk en dus niet in rijen bij elkaar 
maar gewoon gezellig aan tafeltjes met ruime 
afstand indien nodig.

Art Connection, Ed en Wilma van Dijk, 06-52473558

Uit de 
activiteitencommissie.
Af en toe komen er wat ontevreden geluiden 
over de coronamaatregelen en het aanmelden 
van activiteiten.

1. Ook LOS houdt zich aan de regels: dus 
controle bij de deur, 1,5 meter afstand en 
mondkapjes op.

2. Aanmelden voor een activiteit is nodig om 
het aantal belangstellenden in de gaten te 

houden. Dus even bellen en het lidmaatschaps-
nummer bij de hand houden.
De beltijd is beperkt, dus als u allemaal tegelijk om 
18.00 uur belt, krijgt u in gesprek. 

Even geduld a.u.b...

Als we ons allemaal hieraan houden, gaan we 
ondanks alles, weer een fijn jaar met veel 
activiteiten tegemoet.
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Mariëtte Middelbeek: ‘Anna’
Een paperback uitgave van uitgeverij Marmer en kost € 21,99

Mariëtte Middelbeek schreef al een miljoen boeken, van jeugdthrillers en feelgood tot 
non-fiction.
Nu komt ze met een historische roman.
Het is 1819. Anna, dochter van graaf en gravin van Thoringen, is als jongste van vier 
kinderen opgegroeid op het prachtige landgoed Vechtlust, dat al sinds jaar en dag in de 
familie is. Nu ze achttien jaar is, is ze klaar om te trouwen en er heeft zich zelfs al een 
gegadigde gemeld.
De zeer vermogende Simon graaf Bentinck is geïnteresseerd in Anna, maar zelf gruwelt 
ze van het idee haar leven te moeten delen met deze zelfingenomen en arrogante man.
Dan breekt er brand uit in een vleugel van het landhuis en grote schade kan niet 
worden voorkomen.
In een kelder waar oude spullen zijn opgeslagen doet Anna een ontdekking die haar 
hele bestaan doet wankelen.

Hendrik Groen: ‘Rust en vreugd’.
Is een paperback uitgave van uitgeverij Meulenhoff en kost € 20,99

Een komische maar ook vileine schets: de volkstuinvereniging.
Hendrik beschrijft de volkstuingebruiken - de tuincontrolecommissie, de fancy fair, de 
strijd tussen ‘geitenwollen sokken’ en ‘tuinkabouters’ – hilarisch en voor velen 
herkenbaar.
Als Emma Quaadvliegh na het overlijden van haar man oude papieren opruimt, vindt ze 
een vergeten inschrijving terug voor en tuinhuisje op ‘Rust en Vreugd’. Ongemerkt is er 
elf jaar verstreken, ze kan nu elk huisje krijgen dat vrijkomt. Ze wordt verliefd op een 
rommelig tuinhuisje dat vrijkomt en ze neemt het.
Ook de voorzitter van de vereniging komt onuitgenodigd op bezoek om kennis te 
maken, maar vooral om haar te wijzen op de regels met betrekking tot de hoogte van 
de heg, het bestrijden van het onkruid en de verplichte algemeen onderhoudsbeurten. 
Het blijkt dat er tussen de tuinders in het prachtige groene paradijs niet altijd even 
vredelievend aan toe gaat. 
Verschillende tuintjes, verschillende tuiniers.
Heerlijk om te lezen.

Lezenswaardig

De belastinginvullers van LOS 
wensen u en uw naasten een Voorspoedig 2022.
Wij hopen u in goede gezondheid weer te zien als wij in de tweede helft van februari de papieren 
weer bij u op komen halen.
Wilt u ook gebruik maken van de Belastinghulp van LOS  ????
w.de.boer@losleeuwarde.nl of 0653636700

namens de invullers,
Willem de Boer
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‘Dit Engels dessert bestaat alleen uit schuim, fruit en 
slagroom, maar het contrast van de structuren 
zorgen voor een feestje in je mond’
Aldus Rutger van den Broek.

Het is voor 4 tot 6 personen.

Ingrediënten voor de meringues:
* 2 eiwitten
* 70 gram fijne suiker
* 50 gram poedersuiker

Ingrediënten voor de rest:
* 350 ml slagroom
* 30 gram suiker
* 500 gram aardbeien, schoongemaakt, in stukjes

Bereiden:
*  Verwarm de oven voor op 100 graden en 

bekleed een bakplaat met bakpapier.
*  Zorg dat de kom en gardes die je gebruikt goed 

vetvrij zijn en dat er geen spoortje eigeel in de 
eiwitten zit, anders krijg je ze niet stijf geslagen.

ETON MESS
Deze keer heb ik gekozen voor een toetje voor een 
van de Kerstdagen.

*  Doe de eiwitten met een snuf zout in een kom 
en klop deze met een (hand)mixer met garde op. 

*  Voeg geleidelijk de fijne suiker toe en klop tot 
het eiwit stijf is en de suiker is opgelost.

*  Spatel tot slot de poedersuiker door de 
meringue.

*  Vorm met een lepel hoopjes meringue op de 
bakplaat en laat deze ongeveer 2 uur drogen in 
de oven.

*  Zet aan het eind de oven uit, maar laat hem 
dicht. Laat de schuimpjes afkoelen in de oven

*  Klop de slagroom met de suiker stijf. Verbrokkel 
de meringues, maar niet te fijn.

*  Meng de slagroom met ¾ van de meringue en 
de aardbeien.

*  Schep het mengsel op een schaal of in glaasjes 
en bestrooi het met de overige meringue.

*  Serveer meteen.
Smakelijk toetje!                                     

Uit: ‘Rutger bakt, de 100 allerbeste recepten’.
Van HHB winnaar( 2013)  Rutger van den Broek

Recept voor de Kerst
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Klikspaan.....

Het zal eind 1944 geweest zijn wanneer mijn 
moeder mij, jochie van ongeveer 10 jaar oud tijdens 
Sperrzeit op vaste momenten met een zwaai in de 
erker van ons huis zette. In het donker, want 
elektrisch licht was door de Duitsers verboden en 
afgesloten.
In die Sperrzeit mochten alleen NSB-ers en 
landwachters op straat zijn.
Als dan de NSB-er van één straat verder langs kwam 
stond ik op scherp en als hij over het tuinhekje van 
de buren zou gaan stappen gaf ik mijn moeder een 
seintje. Die gaf dan direct met een gereedliggende 
hamer een paar klappen op de woningscheidende, 
éénsteens muur en dan stopte subiet een ietwat 
bonkend geluid bij de buren.
Met zijn oor tegen de brievenbus van de buren 
hoorde de NSB-er dan dus niet de handbediende 
stencilmachine die daar in de kleine kelderkast het 
illegaliteitskrantje stond af te drukken en stapte hij 
teleurgesteld weer verder. Weer geen wit voetje bij 
de Sicherheitsdienst.
Mijn vader noemde deze Nederlandse mensen in de 
door hem geadoreerde taal: Untermenschen, 
landverraders die heulden met de vijand.
Afstandsbedieningen waren toen nog niet 
uitgevonden, maar mijn seintje en het stoppen van 

het geluid werkte ook feilloos.
Tegenwoordig hebben ze geen brievenbus en een 
scherp luisterend oor meer nodig. Daarvoor in de 
plaats is er nu een telefoon-app., bediend door 
ambtenaren die een stapje hogerop willen. Nog niet 
zo lang geleden had iedereen in Friesland de mond 
vol van het begrip Mienskip en de covid-slogan Voor 
elkaar - Met elkaar. Hoe moet ik dat rijmen met die 
app.?
Oké, ik heb dus indertijd ook geklikt, maar dat was 
van een geheel andere orde.
Hebben de bedenkers van die app. helemaal niets 
geleerd van 40/45 ?
Het is te hopen dat onze volksvertegenwoordigende 
raadsleden de Untermenschen die zoiets bedenken 
aan de schandpaal nagelen.
Dat er misstanden zijn in onze maatschappij is 
bekend en ongewenst, maar bedenk daar dan een 
andere oplossing voor!
En dat een burgemeester geïrriteerd raakt als er 
vanuit de gemeenteraad kritiek komt op deze 
activiteit (Leeuwarder Courant d.d. 11-10-j.l.) doet 
mij de wenkbrauwen fronsen......

Wyb Mylius.
Douwe Kalmaleane 55.
8915HC Leeuwarden.

THE MERCY (James Marsh, Verenigd 
Koninkrijk 2018) 112 minuten Engels 
gesproken, Nederlands ondertiteld.

Op zoek naar erkenning en geld om zijn 
noodlijdende bedrijf te redden, besluit  de Engelse 
amateurzeiler Donald Crowhurst (Colin Firth) om 
mee te doen aan een non-stop solo zeilrace om de 
wereld. In oktober 1968 verlaat hij met een 
zelfgebouwde boot de haven van Teignemouth in 
Devon, zijn vrouw (Rachel Weisz) en kinderen op de 
kade achterlatend. Al snel blijkt dat hij het avontuur 
volledig heeft onderschat. Zijn boot is niet 
zeewaardig en hij heeft veel te weinig ervaring. In 
een wanhopige poging om gezichtsverlies en een 
faillissement te voorkomen, neemt hij een besluit 
met verstrekkende gevolgen. Oscarwinnaar James 

Marsh (The Theory of Everything) maakte dit 
onwaarschijnlijke waargebeurde verhaal een 
liefdevol portret van een man die zich laat leiden 
door zijn dromen.
Donderdagmiddag 20 januari 2022, inloop vanaf 
14.00 uur met koffie/thee de film begint om 14.30 
uur. De entree bedraagt € 10,00, wel een kaartje 
reserveren via Sliekerfilm  telefoon: 058-205 0320. 

SENIORENFILM DONDERDAG 20 JANUARI 2022.
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Column

Poes in huis.

Praten tegen ons huisdier, dat doen 
we bijna allemaal.
Vooral de hond en de kat zijn de 
pineut, we zeggen alles tegen onze 
geliefde viervoeters, maar of ze er 
iets aan hebben…? Denk het niet.
Maar wij wel!
We worden er slimmer door en 
mensen met huisdieren blijken ook 
geen hoge bloeddruk te hebben.
Het helpt ons empathischer te 
worden, trainen onze sociale 
intelligentie en verdrijven gevoelens 
van eenzaamheid. 
Als je dit leest, dan zou toch iedereen 
een huisdier moeten hebben?

Ik ben een poezenmens, we hebben altijd poezen 
gehad.
In allerlei kleuren, gitzwart, vierkleurig, witte en nu 
sinds ruim tien jaar een zwart-witte.
Laatstgenoemde is erg aan de baas gehecht, dus 
niet aan mij…( zo sneu…)
Bedelt bij hem graag om een snoepje of hapje.
Bij de baas ligt hij weleens op schoot, niet te vaak, 
anders wordt baas te veel verwend.
Maar baas mag poes wel graag verwennen, die 
zwart-witte krijgt het beste van het beste want ‘ach, 
hij kan zelf ook niks kopen’…. 
Nee, we geven hem geen zakgeld!
Tegen die twee kan ik niet op. Twee handen en vier 
poten op één buik. Wiens buik laat ik in het midden.
Lopen ook altijd te kletsen die twee, nou die ene 
dan. 

Onze poes is een stille, geeft nooit geluid, ik heb 
hem nog nooit horen miauwen.
Behalve wanneer er binnen zijn territorium een 
vreemde  soortgenoot rondloopt, dan wil hij nog 
weleens krijsen.
Hij heeft dus wel stembanden.
Verder is het een stille genieter. En wij hebben er 
geen kind aan.
En als hij iets wil eten? Dat geeft hij op een 
bijzondere manier aan. Klimt op het aanrecht en 
geeft een flinke tik tegen een paar houten borden of 

als het te lang duurt haalt hij de 
servetten uit de houder.

Wil hij naar buiten dan kijkt hij naar 
je en rent dan naar de deur. ‘Ik wil 
eruit’.  
Meestal staart hij naar de baas, dus 
ik kan blijven zitten.
Of hij nooit dicht bij mij in de buurt 
is? Jawel, als ik bospeen 
schoonmaak of aardappelen schil. 
Nou, nou, ik even blij.
Ook al ligt hij in de kamer in z’n 
hangmand (aan de verwarming) te 
pitten, aan z’n oren mankeert niks. 
In een mum van tijd zit hij naast me 

op het aanrecht.
Bospeen maak ik met een dunschiller schoon en 
dan krijg je van die lange dunne slierten en wat de 
geur met dat beest doet, weet ik niet maar hij ligt 
bijna in het afval en spint drie octaven hoog met 
gesloten ogen. Helemaal high.

En die aardappelen? Het liefst haalt hij de schil van 
het mesje  en als het te lang duurt klimt hij half in 
de schillenbak om zelf alvast in de schil te happen.
Aangezien dat erg ongezond is voor een kat, krijgt 
hij alleen een heel dun schijfje aardappel. Wat daar 
nou zo lekker aan is?

Wanneer hij in de vensterbank zit te turen, pak ik 
hem weleens vast om te lekker te knuffelen, maar 
oh, wat ondervind ik dan een weerstand. ‘Laat 
dat’….
Helaas is het nu eenmaal geen schoot- en knuffelkat 
en ik moet ermee dealen, maar ik zou hem voor 
geen goud willen missen!
Met al zijn (eigen)-aardigheden hoort hij gewoon bij 
ons. 
Zoals ik al zei, je hebt er geen kind aan.

Oh, en zijn naam is Joris….En heeft een hoekje van 
z’n rechteroortje.

Janny
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Zevende deel van 
de coaster MS “Dina” 

Nadat de nieuwe matroos aan boord was gekomen 
vertrokken we richting Newport Isle of Wight, waar 
ook het hoofdkantoor gevestigd is. Na een rustige 
reis kwamen we in East Cowes aan waar we 
wachtten op de loods voor de vaart over de rivier 
naar Newport. Na een half uur kwam de loods aan 
boord en konden we vertrekken richting Newport, 
waar we na drie uur varen aanmeerden aan de kade 
waar we stukgoederen moesten laden voor Dover.
Terwijl we even later koffie aan het drinken waren  
vertelde de nieuwe matroos dat hij jarig was 
waarop de kapitein zei dat we dat vanavond gingen 
vieren met de hele crew.

’s Avonds was iedereen in een gezellige stemming 
en de matroos die 21 jaar was geworden ging tegen 
12 uur met de Engelsman voor naar het foksel om 
te slapen.
Wat de kapitein niet wist was dat ze de kachel 
hadden aangezet en dat was verboden door die 
ouwe.
Dit zal dan ook voor één van hen noodlottig worden, 
door kolendampvergiftiging.

De volgende morgen ging ik naar voren om ze te 
roepen voor het ontbijt.
“Opstaan” riep ik al van boven en kreeg geen 
reactie. Ik keek naar Pieter: die lag roerloos en met 
open ogen te staren. De Engelsman bewoog ook 
niet. Ik vloog met een rotgang het dek over naar de 
hut van de kapitein en trok de deur open en 
schreeuwde:” Cap, Cap, er is iets met de matrozen”. 
Die ouwe schoot vlug in zijn broek en ging met me 
mee naar voren het foksel in.
Even later kwam hij weer boven en schreeuwde: 
“Roep gauw de stuur en meester, ze moeten eruit. 
Pieter is overleden, maar de Engelsman leeft nog”.
De kapitein had ondertussen de ambulance en 

politie gebeld, die zeer snel ter plaatse waren en de 
overledene en de Engelsman meenamen naar het 
ziekenhuis.

Door al deze gebeurtenissen was ik zo overstuur dat 
ik mijn ontslag nam. Terwijl de kapitein naar de 
begrafenis afreisde naar Schiedam kwam zijn neef 
aan boord als afloskapitein. Ik vertelde hem dat ik 
ontslag had genomen, maar dat ik toch liever aan 
boord bleef. Dat kon niet omdat er al een nieuwe 
kok onderweg was naar Rotterdam.
Nadat we geladen hadden vertrokken we naar 
Dover en vandaar gingen we naar Rotterdam. Ik heb 
daar mijn koffer gepakt en afgemonsterd afscheid 
genomen. Ik kreeg van de kapitein nog een mooi 
getuigschrift die ik nog steeds in mijn bezit heb.
Terwijl ik op de Parkkade liep hoorde ik van diverse 
kanten: “Hé, moet je een schip hebben? We moeten 
een kok hebben en je kan goed verdienen”. 
Toentertijd lagen er veel coasters te wachten op 
personeel. ”Kom even een babbeltje maken” Ik 
dacht dat het geen kwaad kon. “Je krijgt een heel 
goede gage (twee keer zoveel als op de Dina) maar 
je moet wel voor twaalf man koken”.
Eerst moest ik voor drie maanden proviand voor 12 
man bestellen bij Zerzen.
Ik kreeg vrije voeding te bestellen. Toen de 
Shipbroker aan boord kwam voor de bestelling 
vroeg ik wat er voor de bemanning en de kok aan 
zat. Drie kistjes bier en toiletartikelen. 
Oké, noteer dan de bestelling maar, ik heb hier de 
proviandlijsten voor drie maanden .
Een uur later werd alles keurig aan boord gebracht 
van de coaster ms “Viod” en vertrokken we naar 
Denemarken, Zweden en Finland.

Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok
Reacties naar gjaltvanbruggen@ziggo.nl

door 
Gjalt van Bruggen
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Belastinghulp LOS

Net als alle 
voorgaande jaren is 
ook dit jaar alweer 
bijna voorbij, ja zo 
snel gaat dat.
Evenals vorig jaar 
zijn de belasting-
hulpen van LOS 
weer paraat.

De afgelopen periode is er weer veel informatie, van 
de Belastingdienst, naar ons verstuurd.
Dus wij zijn alweer een poosje bezig om de 
veranderingen te lezen en te begrijpen zodat wij die 
straks op uw aangifte los kunnen laten, want 
voordat wij er erg in hebben liggen de eerste 
jaaroverzichten weer op de mat en moet er weer 
aangifte gedaan worden.

Om het ons, en uzelf, niet al te moeilijk te maken 
vragen wij u het volgende:
Vooral met het oog op de corona, die nog steeds 
niet voorbij is.

Verzamel alle jaaropgaven van: AOW, Pensioen, 
Lijfrente en van de bank(en).

De brief, in een witte enveloppe,  die u eind januari 
of begin februari van de Belastingdienst krijgt met 
daarin de “machtigings code” is voor ons erg 
belangrijk, zonder die code kunnen wij niets voor u 
doen.
Het komt ook nog wel eens voor dat er een 
jaaroverzicht van een Bank niet bij zit.
Wij kunnen dan niet controleren of die gegevens 
kloppen die al op het aangifte formulier staan.
Als u een zorgtoeslag krijgt of een huurtoeslag, zorg 

er dan voor dat u een afrekening van uw 
woningcorporatie bij de hand heeft, wij kunnen dan 
snel zien, aan de hand van uw inkomen, of u krijgt 
waar u recht op heeft.
Eventueel kunnen wij dan een huur- of zorgtoeslag 
voor u aanvragen.
Het is bekend dat veel mensen geen huurtoeslag 
en/of zorgtoeslag krijgen terwijl ze er wel recht op 
hebben, zonde toch??

Ook komt het voor dat er van alles fout is gedaan 
door een vorige belastinghulp, niet van LOS hoor.
Vorig jaar was ik bij iemand die had, door de vorige 
invuller een veel te laag inkomen opgegeven 
waardoor er een fors bedrag aan toeslagen 
binnenkwam.
Na twee á drie jaar moest deze persoon bijna 
€ 3000.-- terug betalen, erg sneu.
Wij gaan dus niet “nooit” sjoemelen om meer terug 
te krijgen dan waar u recht op hebt.

Voor diegenen die al belastinghulp van LOS krijgen, 
u hoeft niets te doen, wij nemen weer contact met 
u op om een afspraak te maken om de papieren op 
te komen halen.
Wij beginnen daarmee zo rond half februari, dan 
zijn we mooi op tijd zodat u voor augustus uw 
eventuele teruggave op uw bankrekening heeft.
Voor de leden die nu zeggen “ik wil ook dat LOS de 
aangifte voor mij invult” geef u op bij 
w.de.boer@losleeuwarden.nl of 06 53636700.

Namens de belastinghulpen van LOS wens ik voor 
alle leden van LOS, en hun geliefden, een 
voorspoedig en vooral gezond 2022

Willem de Boer
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Mensen en bedrijven die zijn aangesloten bij 
pensioenfonds ABP hoeven volgend jaar niet meer 
premie gaan betalen.
Maar een verhoging van de pensioenen zit er ook 
niet in. Het bestuur van het grootste 
pensioenfonds van Nederland heeft dit besloten.

In een artikel van Koepel van Gepensioneerden 
elders in dit magazine gaan zij er uitgebreid op in.

Ik wil het graag aanvullen met wat ik onlangs las in 
het Algemeen Dagblad met daarin een interview 
met emeritus hoogleraar aan de UvA Bernard van 
Praag.
Hij is ook lid van het Verantwoordingsorgaan 
Pensioenfonds ABP.

Volgens van Praag is er geld genoeg voor een 
waardevast pensioen.
“Pensioenfondsen krijgen gemiddeld 34 miljard 
euro aan premie binnen en er gaan 32 miljard uit 
aan pensioenen.
Daarnaast zitten de fondsen op een enorme berg 
geld aan vermogen, meer dan 1600 miljard euro.
Dat levert per jaar gemiddeld ruim 6% rendement 
op, zo’n 100 miljard euro

De afgelopen tien jaar is de koopkracht van de 
pensioenen met 20% gedaald .
Daarvoor compenseren kost ruim zes miljard euro. 
Zelfs als de pensioenen meestijgen met de inflatie, 
blijft het vermogen groeien. 
Dat een gegarandeerd pensioen niet spijkerhard is 

Ons pensioen hebben gepensioneerden inmiddels morrend 
geaccepteerd.”

Wat moet er volgens prof. van Praag veranderen?
Hij zit aan een renteniersmodel te denken. Dat 
betekent dat de opbrengsten van de beleggingen  
voldoende zijn om alle verplichtingen te kunnen 
betalen. 

Prof. van Praag:“ Ik vind dat we pensioenfondsen op 
andere criteria moeten gaan beoordelen. We 
moeten bekijken of ze de komende decennia  die 
renteniersstatus kunnen handhaven.
Dat betekent dat er geen pensioenpremie betaald 
hoeft te worden en de pensioenen geïndexeerd 
kunnen worden.”
Helaas heeft prof. van Praag geen aandacht voor zijn 
ideeën gekregen.
In oktober 2019  heeft hij met zestig prominenten 
een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze 
kritiek hadden op het pensioenbeleid.
Die brief is doodgezwegen. Wel een opmerking in 
het Financieel Dagblad van Netspar, een denktank 
over pensioenen ‘dat die prominenten er niks van 
snapten’.
Vele ondertekenaars hebben nota bene hun carrière  
opgebouwd in die pensioensector. 
De woede onder senioren en gepensioneerden 
groeit over het feit dat alles door sociale partners 
wordt bekokstoofd.

Seniorenorganisaties mogen niet meepraten.
Prof. van Praag pleit voor een onafhankelijke 
internationale commissie die naar ons stelsel kijkt 
en aanbevelingen doet. 

“Dat onafhankelijke toezicht is er nu niet” .
Uit een interview van het AD.

Janny
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ROZEE

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

De komende bijeenkomst is 18 januari 
2022, 14.00 uur, in het kantoor van COC 
Friesland,  Harlingertrekweg 53, 8913HR 
Leeuwarden. Deze middag is er gelegenheid 
voor nieuwjaarswensen. Tevens geeft 
Schelte Braaksma een inleiding over 
“Gezonde Voeding”. Bijdrage 5 euro. 
Coronatoegangsbewijs is verplicht. 
Aanmelden bij Anne.Veenendaal@online.nl 
of 0649664328.
Nadere informatie www.cocfriesland.nl  

De Rozee groep van COC Friesland wenst u 
prettige kerstdagen, goede gezondheid en 
een voorspoedig, kleurrijk 2022.

Cadeaukaarten zijn niet 
onbeperkt meer geldig.

Bijna iedereen heeft wel ergens in een laatje een 
ontvangen cadeaukaart liggen die nog ingewisseld 
moet worden.
Kans dat er een VVV Cadeaukaart tussen zit.
Op de kaart staat ‘onbeperkt geldig‘, maar dat is 
niet helemaal waar.

VVV kaarten zijn niet meer onbeperkt geldig!  
Iemand wilde na drie jaar twee cadeaukaarten van 
€ 5,-- inwisselen, maar er bleek geen tegoed meer 
op te staan…..
Bij goed zoeken op de website blijkt dat de VVV 
cadeaukaart een ‘beheervergoeding’ hanteert. Dat 
betekent dat na drie jaar er jaarlijks € 6,00 per 
cadeaukaart wordt ingehouden voor het beheren 
van het tegoed.

De Autoriteit Consument & Markt, de ACM, vindt 
dat niet kunnen, wanneer er ‘onbeperkt geldig’ 
opstaat  als er jaarlijks € 6,-- verdwijnt.
De VVV mag een beheervergoeding vragen, maar 
moet daar dan wel helder  over communiceren en 
dat is hier niet het geval.

De VVV Cadeaukaart betreurt de verwarring over de 
geldigheid en biedt haar excuses aan.
De claim ‘onbeperkt geldig’ is veranderd in 
‘minimaal drie jaar geldig’.
Maar hoe weet je of er nog tegoed op de kaart 
staat? 

De datum waarop de kaart geactiveerd is telt. 
Dan kan de klant checken door online het 
kaartnummer in te vullen op de saldo-check-
vandeVVVCadeaukaart. 

Denkt u nog ergens een VVV Cadeaukaart te 
hebben, wissel het dan zo gauw mogelijk in, het is 
toch zonde wanneer de waarde door 
‘beheervergoeding’ vervliegt.

Bron: Meldpunt

Redactie:
De redactie van LosVast wenst alle leden 
en lezers fijne Kerstdagen, een gezellig 
Oudejaarsavond en veel liefde en vooral 
gezondheid in 2022.
Maak er iets moois van, dan doen wij 
ons best om  weer mooie magazines te 
mogen maken.

Janny
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Gezondheid.

Nederlanders gaan gemiddeld vijf keer per jaar naar 
de huisarts.
Wanneer is dat echt nodig en wanneer is het 
verstandig om wel aan de bel te trekken?

Hoofdpijn.
Hoofdpijn voelt voor iedereen anders. Waar de één 
prima kan functioneren met en beetje hoofdpijn, 
kan de ander geen licht verdragen.
Meestal is de oorzaak niet ernstig – misschien slecht 
geslapen of heb je stress. Pak daarom je rust en 
neem desnoods een paracetamol.
Maar overschrijdt het maximale niet.
Wanneer moet je de huisarts wel bellen?
Als je je hoofd de afgelopen zes weken hebt 
gestoten en toenemende hoofdpijn hebt, bel dan 
met spoed de huisarts.
Denk daarbij aan hoofdpijn in combinatie met een 
stijve nek bij het buigen, overgeven, koorts of uitval 
van lichaamsdelen.

Rugpijn.
Zeker twee miljoen mensen in Nederland hebben 
hier last van, blijkt uit cijfers van het RIVM.
Wat je zelf kunt doen is blijven bewegen zonder te 
overbelasten.
Meestal worden klachten na een maand minder, 
maar bij veel pijn mag je paracetamol nemen.
Als de pijn langer dan een maand aanhoudt of je 

hebt rugpijn na een val, bel dan je huisarts.
Gaat rugpijn gepaard met uitval van kracht of gevoel 
aan je been, of ervaar je plots problemen met 
plassen of ontlasting?
Neem dan met spoed contact op met je huisarts!

Vermoeidheid.
Iedereen heeft weleens het gevoel dat je niet 
vooruit te branden bent en alles wat je doet bakken 
energie kost.
Je bent niet de enige, want 2% van de bevolking 
heeft last chronische vermoeidheid.
Wat je zelf kunt doen is om genoeg te drinken en 
gevarieerd eten.
Denk aan verse groenten en fruit, noten, vis en 
peulvruchten.
Soms komt vermoeidheid  door stress of 
overbelasting.

Neem vooral je rust.

Wanneer de vermoeidheid samengaat met 
langdurig hoesten, weinig eetlust, maag- en 
darmklachten of somber- en verwardheid bel dan 
met de huisarts voor een afspraak.
Op de website huisarts.nl  staat voor een groot 
aantal klachten betrouwbare informatie en 
adviezen.

Fietsclub
Graag wil ik iedereen van de fietsclub van LOS een 
goed en vooral gezond 2022 toewensen.
Ik zie er nu al naar uit om weer leuke fietstochten 
met u te maken in ons mooie heitelân.
Klaasje Jonker Foto: Johan Eisma



19

1   januari:  Nieuwjaarsduik.
Diehards onder ons kunnen op deze koude 
winterdag een duik nemen in open water. Een heel 
koude traditie!
Met een grote groep rent men met het hoofd 
vooruit over het strand van Scheveningen of 
Zandvoort het water in ( en er snel weer uit…!).
In verband met corona zal het in deze hoedanigheid 
niet gaan gebeuren Ook in Leeuwarden plonst men 
weleens op de eerste januari in een van de 
grachten.

Begin van Dry January.
Tijdens dry January daag je jezelf uit om de hele 
maand januari alcoholvrij door te komen.
Misschien valt het niet mee om de hele maand 
zonder (één druppel!) alcohol door te komen, maar 
het helpt wel om de overtollige kerst- en 
oliebollenkilo’s er af te krijgen.
En het is ook nog goed voor de portemonnee.
Tegenwoordig zijn er heerlijke alcoholvrije drankjes 
te krijgen, zoals bubbels zonder alcohol, maar ook 
gin en jenever.

4 januari: Wereldbrailledag.
De geboortedag van Louis Braille ( 1809-1852).
Hij ontwikkelde als blinde student een 
communicatiesysteem dat de wereld voor de 
blinden ingrijpend zou verbeteren.
Dankzij het brailleschrift waren ze in staat om beter 
te communiceren en kwamen ze uit hun isolement. 

17 januari: Blue Monday.
Deze dag wordt ook wel het meest deprimerende 
dag van het jaar genoemd. De feestdagen liggen 
achter ons, goede voornemens zijn al (weer) mislukt 
en de portemonnee al bijna leeg.
De zomervakantie lijkt nog ver weg en de dagen zijn 
nog somber.
Nou als je daar niet depri van word? Ach kom, er 
zijn momenteel ergere dingen in de wereld waar je 
je druk om kunt maken!
Voor je het weet is de maand weer om. Kop op!

Vooruitblikken in januari 2022.

27 januari: Internationale Herdenkingsdag 
voor de Holocaust .
Deze dag herdenkt men de Holocaust, waarbij door 
genocide ongeveer 6 miljoen Joden zijn 
omgekomen.
Ook herdenkt men de andere slachtoffers van de 
naziperiode.

Kerstmis het feest van lichtjes en vergeven
Een nieuwe start om verder te leven
Lichtpuntjes, soms zijn ze groot  of juist klein
Zo zou het toch iedere dag moeten zijn.

Dit jaar is bijna vervlogen, 2022 staat al voor de deur
Jaar met nieuwe dromen alles krijgt daarin een kleur 
Geluk, luisterend oor, klein gebaar, liefde voor elkaar 
Het bestuur van LOS wenst u allen
 
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Froukje, Mariet  en Gerard 
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Let ondanks alle drukte rond de feestdagen even 
goed op welke berichtjes in uw mailbox 
verschijnen die niet te vertrouwen zijn! 
Oplichter zijn weer bezig om ons erin te laten 
luizen.

Het gaat o.a. om de volgende oplichtingtrucs: 
*  Van Liander kunt u een spookfactuur ontvangen, 
betreffende ‘belastingkorting energierekening ’22’.  
U moet dan wel een eigen risico van 
€ 95,59 betalen. NIET op reageren en wegklikken.

*  T.Mobile kunt u een mailtje ontvangen ‘dat de 
automatische incasso is mislukt’ en of ‘u bepaalde 
handelingen in de mail wilt doen om het alsnog 
over te maken’. Trap er niet in, het is een valse 
website!

* PostNL laat een voorbeeld zien van een adreslabel 
dat beschadigd is en of u even wilt reageren, zodat 
zij het in orde kunnen maken.
Dit is een valse mail en dus wegklikken.  

* RDW (Rijksdienst voor wegverkeer) stuurt valse 
mails over een  inschrijving dat verlengd moet 
worden en of u even betaalt. 
Ga er niet op in en klik weg. 

Weer valse e-mails in omloop!

* Marktplaats. Indien u weleens iets koopt of 
verkoopt via deze website, pas dan goed op. Men 
wil graag even uw IBAN verifiëren?!
Trap daar alsjeblieft NIET in en geef niks door!! Het 
idee alleen al….

*  RIVM. Er is momenteel een nep mailbericht in 
omloop waarin wordt gevraagd een sneltest 
afspraak in te plannen. Dit is géén officieel bericht 
van het RIVM, dus wegklikken!

En….ook zijn oplichters bezig mensen te bellen 
vanuit een 06- nummer. Eerst waren dat de 088 
nummers en nu proberen ze het zo.
Ze vragen uw BSN opnieuw in te tikken, omdat deze 
niet meer geldig zou zijn. Niet op ingaan.

Dit zijn een paar die ik tegenkwam in de media, 
maar juist in deze drukke dagen zijn oplichters bezig 
om ons te misleiden.   
  

@
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Weer een jaar voorbij.

Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Kerstdagen 
staan voor de deur en een week later nemen we 
afscheid van 2021.
Een jaar waar het coronavirus helaas nog volop 
aanwezig is.
De meeste onder ons zijn gevaccineerd (G2).
Minister de Jonge beloofde dat iedereen boven de 
zestig aan het eind van 2021 de boosterprik zal 
hebben.
Maar de minster deed wel vaker een belofte…
Tot op de dag van vandaag (9 december) lees ik dat  
slechts 4 per 100 inwoners in Nederland een 
boosterprik heeft gekregen.
Dan mag men wel opschieten. 
In het voorjaar waren besmettingscijfers zodanig 
laag dat we meer vrijheid kregen. Minister 
Grapperhaus zong ons het mondkapje van het 
hoofd.
Vrijheid, blijheid en velen boekten een vakantie. 
Helaas gingen de besmettingscijfers in het najaar 
weer omhoog en kwamen de ic’s vol te liggen. Ook 
kwam het omikronvariant om de hoek kijken.
Geplande operaties werden weer uitgesteld.

Virologen en doktoren verschenen weer aan de 
talkshow tafels en tegenstanders van de 
coronaregels demonstreerden erop los.
Demonstraties die uitmondden in vreselijke rellen 
en vernielingen en gevechten met de politie. Een 
waar slagveld was het. 

Ten tijde van het ter perse gaan van dit LosVast 
magazine zijn de nieuwe coronamaatregels, die we 
voor de Kerstdagen kunnen verwachten, nog niet 
bekend.
Net zo min als een nieuw Kabinet…..

Het is ook een jaar waarin veel dingen duurder zijn 
geworden.
Het is de hoogste inflatie in bijna veertig jaar.
Vorige maand is het leven 5,2% duurder geworden. 
Boodschappen lijken wel iedere week wel duurder.
Energieprijzen gaan door het dak en er blijft niks 
meer over om te sparen.
AOW en een klein pensioentje gaan bijna allemaal 
op aan vaste lasten. Voor boodschappen blijft er 
bijna niks over laat staan voor leuke dingen zoals 
een keer een dagje uit.
Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen is afwachten, 
voorlopig lopen we nog met dat mondkapje 
op…pfff….
Ik hoop dat we corona eens even kunnen parkeren 
en een normaal leven kunnen gaan leiden. Helaas is 
het momenteel nog “lijden”….

Ga gezellig Kerst vieren met uw naasten en toch 
maar een beetje optimistisch 2022 in. We moeten 
er zelf wat van maken.

Alle goeds gewenst!  
Janny

Foto: Johan Eisma
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Nu is ook dit jaar alweer voorbij, en was het beter??
Nou ja ik weet het eigenlijk niet, en zeker niet als ik denk aan al die mensen die nare 
ervaringen hebben gehad met de verschillende covidmutaties en misschien wel 
geliefden hebben verloren.

Maar vooruit we willen niet te lang achterom kijken en nu de blik weer vooruit.
Nadat Jeanne is verhuisd naar Oosterbeek vroegen ze of ik voorzitter wilde worden van 
de activiteitencommissie. Na wat geaarzel heb ik toegestemd, omdat dit een heel 
leuke groep dames is die met heel veel plezier allerlei activiteiten bedenkt en 
organiseert en de taken die daaruit voortkomen onder elkaar verdeelt. Dit doen ze niet 
voor zichzelf of ter meerdere eer en glorie van zichzelf, maar voor u als leden van LOS.
Het is voor mij een eer om hierbij te mogen horen.
Na alle tegenslagen die wij het afgelopen jaar hebben overwonnen gaan wij ook het 
komende jaar er weer positief tegenaan door te denken in oplossingen.
Dit is ook de reden dat wij weer leuke voorstellingen en andere bijeenkomsten gaan 
organiseren. Te denken valt aan de “Sliekerfilms” en “Muziek op het Witte doek”, waar 
ook weer hard aan gewerkt wordt.
Dan rest mij alleen nog u en uw geliefden, hele gezellige Kerstdagen en een 
Voorspoedig 2022 toe te wensen met veel leuke activiteiten van LOS.

Namens de activiteitencommissie van LOS, Willem de Boer

Vorig jaar spraken wij de wens uit 

dat het komende jaar wat beter zou gaan.
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Foto: Johan Eisma

Foto: Johan Eisma
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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 JANUARI 2022 -
Di. 4 jan.  14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen
Do. 6 jan. 9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie

Ma. 10 jan. 14.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 11 jan. 14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen

Di. 18 jan. 14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen
Wo. 19 jan. 9.30 uur wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
Do.20 jan. 14.00 uur Slieker film, Wilhelminaplein film The Mercy
Vr. 21 jan. 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 25 jan. 14.00 uur start Camminghaburen AH wandelen
Za. 29 jan. 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan koor the Oldies

Ma. 31 jan. 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen LOS-VAST

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud
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