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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,--

Op zaterdag 26 maart hebben we een 
mooi muzikaal duo voor u geboekt.

WEIMA & v.d. WERF
Het gitaarduo, bestaande uit Reinout Weima & 
Anno van der Werf, speelt al 25 jaar samen en 
heeft inmiddels al zo'n 2.500 optredens achter 
zich. Ze spelen 60 jaar muziekhistorie, met hits van 
o.a. Everly Brothers, Beatles en Simon en 
Garfunkel. Ze beheersen de truc en weten wat te 
doen met publiek: een volledig kloppend duo qua 
muziek, zang, beeld, spel en energie, zonder al 
teveel poespas.

Dit heeft zijn weerslag op publiek die zij 'on te road' 
mogen begroeten.
In oktober 2014 kwam het duo met het succesvolle 
Friestalige album 'Yn it Frysk '
Met daarop o.a. De radiohits 'Do', 'De Stoarm', 
'Dizze sted’ en 'It komt altyd wol goed' en 5 jaar 
later met de opvolger met o.a. 'Ealjebij' en 'De 
Nacht'.

We beginnen zoals gebruikelijk om 14.30 uur.
We eindigen 16.30 uur

Entree € 5,-- , dit is inclusief het pauze drankje.
Introducees € 7,50
Het adres is: Kurioskerk, Julianalaan 48, 8932 
AA Leeuwarden
U kunt zich vanaf 14 maart opgeven bij Grietje 
Tanahatoe
Tussen 18.00 en 20.00 uur.
Tel. 058-2135043 of 06-20279596
Graag uw lidmaatschap nummer bij de hand 
houden.
Wij verwachten een mooie muzikale middag en 
hopen u daar te mogen begroeten!
De activiteitencommissie.

Woont uw partner in een
zorginstelling?

Wij realiseren een gemiddeld voordeel van ruim € 5.000 per jaar door uw 
financiën optimaal in te richten voor de verpleeghuissituatie.
• Vrijblijvend kennismakingsgesprek.
• We komen bij u thuis en houden de corona-maatregelen in acht.
• No cure, no pay. Dus het kost u niets als wij geen voordeel vinden.
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Maart roert z’n staart.

Het jaar 2022 heeft er al weer 2 maanden opzitten. Corona laten we 
even voor wat het is, we mogen weer van alles en maken ons op voor 
een maand die soms qua weer nog al eens zijn staart roert, is het alom 
oude gezegde.
Het voorjaar begint ons toe te lachen. Alles wordt  groener, vogels 
beginnen te fluiten en de tuin leeft op van kleurrijke voorjaarsbollen.

Ook kunnen we de vaak kleurrijke vlinders op een zonnige dag weer 
aanschouwen die gracieus van bloem tot bloem fladderen, soms lijken 
ze met elkaar te dansen, wat tot ieders verbeelding spreekt.
Wanneer je er één  op een bloem ziet zitten kun je je misschien 
nauwelijks voorstellen dat deze voor het verpoppen ooit een rups is 
geweest.
De gedachte van deze metamorfose van een onaantrekkelijke rups  tot 
een oogstralende vlinder fascineert ons mensen al van oudsher.
Bijzonder aan een vlinder is dat het een insect is die niet kan steken of 
bijten, geen wonder dat de vlinder een wel geziene gast is in onze tuin.

Maart is de maand dat het iedere dag wat langer licht wordt en de klok 
weer een uur vooruit. De energie om weer  activiteiten te ontplooien 
komt weer opgang. Onze gezondheid vaart daar alleen maar wel bij, 
daar zien we allemaal naar uit. 

Het voorjaar gaat beginnen
De temperaturen gaan omhoog 
De mensen gaan weer zingen
De behoefte aan warmte en zon
Is voor ons een waar geschenk
We hebben het verdient
Weg met de sombere trieste dagen
Nu is het bij komen van alle kou.

Mariet Wit
voorzitter

Van de Bestuurstafel

Foto: Johan Eisma
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Eindelijk mogen we weer een groot 
evenement gaan organiseren!
De nieuwjaarsconcerten konden helaas niet door 
gaan. Daarom hebben we besloten om een 
voorjaarsconcert te gaan houden.
Dit zal zijn op woensdagmiddag 6 APRIL
                         In de Schakel
                         Havingastate 7
                         8925 AZ Leeuwarden

Het Frysk Senioren Orkest zal voor u optreden, 
onder leiding  van Jouke Hoekstra. 
De middag wordt aan elkaar gepraat door Grytsje 
Dijkstra.
De middag begint om 14.00 uur en eindigt om ca. 
16.30 uur.
De toegang is gratis voor onze leden.
Dus wel even uw ledenpasje meenemen s.v.p.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.
De bediening staat voor ons klaar en voor de 
inwendige mens wordt gezorgd.
Deze middag wordt u aangeboden door het bestuur 
van LOS.
Er zal tevens een verloting zijn, dit als 
tegemoetkoming in de kosten van deze middag.
U bent van harte welkom op deze middag.
Tot dan,  de activiteitencommissie.

Het Frysk Senioren Orkest
Al zo’n 40 jaar bestaat er in Fryslân een fanfare 
orkest dat zich richt op de groeiende groep 
senioren (vanaf ca. 55 jaar) en dat wekelijks 
overdag repeteert. 

Momenteel telt dit Frysk Senioren Orkest zo’n 70 
leden, dames en heren, en het is qua bezetting één 
van de best gevulde orkesten van de provincie met 
o.a. een compleet bezette saxofoon-sectie. 
De leden zijn afkomstig uit geheel Fryslân, een 
enkeling woont zelfs daarbuiten. Het gaat om een 
groep zeer ervaren muzikanten, die hun sporen over 
het algemeen hebben verdiend in de vele 
harmonie- en fanfareorkesten dan wel brassbands 
die deze provincie rijk is. Nu ze meer tijd hebben, 
zijn ze vaak daarnaast lid van het FSO.
Dirigent van dit orkest is de welbekende musicus 
Jouke Hoekstra, onder zijn gepassioneerde leiding 
worden repetities en concerten een boeiende 
ervaring.

Het FSO was gewend gemiddeld één keer per 
maand een concert te verzorgen dan wel aan een 
festival deel te nemen. Deze concerten worden vaak 
verzorgd in combinatie met een andere muziek-
vereniging of een koor. Men treedt ook zelfstandig 

op o.a. in verpleeg- of verzorgingstehuizen en 
tevens wordt ondersteuning verleend bij plechtige 
gebeurtenissen, zoals een herdenking. Wat dat 
betreft wordt er zelden tevergeefs een beroep 
gedaan op het FSO. 
Helaas hebben repetities en concerten tijdens de 
COVID pandemie langdurig stil gelegen. Thans 
worden deze weer enthousiast opgestart.

Repertoire FSO
Op het repertoire van dit orkest staat een 
uitgebreide selectie werken variërend van originele 
fanfaremuziek tot bewerkingen van het klassieke 
repertoire, wereldmuziek en popnummers. Ook 
geestelijke muziek is een belangrijk repertoire-
onderdeel.
Het spreekt vanzelf dat het repertoire voortdurend 
aan verandering onderhevig is.
Naast nummers door het complete orkest brengt de 
sax-groep van het FSO bij concerten vaak ook eigen 
nummers ten gehore, dit onder leiding van sopraan-
saxofonist Karl Veen, voormalig conservatorium-
docent. Deze is ook verantwoordelijke voor veel 
arrangementen die het FSO ten gehore brengt.

VOORJAARSCONCERT
Frysk Senioren Orkest
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hebben wij eerst koffie gedronken voordat wij 
daaraan beginnen. Na de rondrit is er nog 
gelegenheid om de Poldertuin die ook wel “klein 
Keukenhof” wordt genoemd. Hier worden ieder 
najaar duizenden bollen geplant. De bloembollen 
zijn beschikbaar gesteld door bloembollenkwekers 
uit de regio. De bordjes erbij geven aan om welke 
soort het gaat. Als afsluiting is er nog een 3-gangen 
diner. Het diner is redelijk vroeg rond 16.00 uur.  De 
terugkomst in Leeuwarden is om 19.00 uur. De 
kosten voor dit reisje bedragen € 50.00 p.p. dit 
bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnr.: 
NL79RABO 0311082289. Opgeven voor dit reisje, 
vanaf vrijdag 4 maart a.s. kan bij Froukje Bruining 
telefoonnr.: 06-82661823  graag  tussen  19.00  -  
20.00 uur. 

De volgende reisjes staan nog in de planning: 
Broeker Veiling, Grootegast, Elburg zandsculpturen, 
Boottocht naar Hasselt, Marius van Dokkum, Andijk.

Het is nog allemaal koud en kil, maar wij als 
activiteitencommissie denken alweer vooruit en  
hebben overleg gehad met Paulusma voor een leuk 
reisje. 
Daarom bieden wij u het volgende aan op dinsdag 
19 april a.s. Twee jaar geleden hadden wij dit al op 
het programma  staan. Nu is het dan zover.
Vertrek 10.00 uur vanaf Transferium Kalverdijkje, de 
Afsluitdijk over, want in Anna Paulowna worden van 
16 t/m 20 april de bloemendagen gehouden. Er 
staan allemaal prachtige mozaïeken, dit zijn 
schilderijen gemaakt op tempex. Hierop worden 
hyacintennagels geprikt met spelden. Op elke 
vierkante meter gaan wel 10.000 bloemetjes. 

Wij gaan deze mozaïeken bekijken tijdens een 
rondrit. Deze duurt ongeveer 2 uren, natuurlijk 

BLOEMENDAGEN ANNA PAULOWNA OP 19 APRIL

OPROEPEN

Froukje Bruining wil t.z.t. stoppen met haar 
bestuurstaak. Zij blijft wel in de activiteiten-
commissie.

Wie wil zitting nemen in het bestuur van 
LOS? 
Men kan zich opgeven bij de secretaris.
Een taak kan in onderling overleg worden 
afgesproken

In de algemene ledenvergadering van 18 november 
2021 is besloten een PR-commissie in het leven te 
roepen. 
Wie wil zitting nemen in de PR-commissie? 
Men kan zich opgeven bij de secretaris.

De avonturen van 
Gjalt van Bruggen.
U heeft in het verleden zeven delen kunnen lezen 
van de avonturen van Gjalt van Bruggen op de 
coaster ms “Dina” De laatste was in het kerst 2021/
januari 2022 nummer.
Toen lazen wij dat hij verder ging varen op de ‘Viod’
Maar hij heeft in het ziekenhuis gelegen en is nu 
weer naar thuis. De volgende keer zal hij weer een 
bijdrage leveren.

Hij heeft ook een CD gemaakt met door hemzelf 
gezongen liedjes over het zeemansleven. 
Deze CD kunt u bij hem bestellen:op  
gjaltvanbruggen@ziggo.nl of via 058 2133142 
of 06 46558341. Ze kosten € 5,-- per stuk
Hij is onlangs nog op de radio te horen geweest. 
Thans is hij ook te vinden op youtube.
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Jaap’s Hoekje

Mien jonge(s)jaren inne 
Oosjestraten - 2 
De eerste schreden door de Oude 
Oosterstraat brachten ons vorige 
maand tot het Chinees restaurant Shanghai en 
beloofde ik u een verhaal over één van de Chinese 
koks. 
Welnu, belofte maakt schuld….

Lepalele?
De Chinese kok is nog maar kort in ons koude 
kikkerlandje en vindt de temperatuur niet bepaald 
aangenaam, hij heeft het bijna altijd koud. Op enig 
moment stapt hij onze winkel (in muziek en 
elektrische apparaten) binnen en uit zijn mond komt 
slechts één vragend woord: lepalele? Na drie 
herhalingen valt het ‘kwartje’; hij wil weten of wij 
ook repareren! Op het bevestigend antwoord trekt 
hij mijn vader aan de arm mee naar buiten en troont 
hem mee  naar zijn smoezelige zolderkamertje 
boven restaurant Shanghai. Het al even morsige bed 
is voorzien van een elektrisch verwarmd 
hoofdkussen en elektrische dekens; aan zowel de 
boven- als onderdeken zit een stekker… 
Het geheel ruikt naar de vettige lucht die in het hele 
pand hangt. De sponde wordt gecompleteerd door 
een grote houten boog; er is enige gelijkenis met de 
Lange Pijp, met dit verschil dat de Chinese Pijp 
steunt op de zijkanten van het ledikant. Het geheel is 
zo’n 80 cm lang; aan de binnenkant zijn aan voor- en 
achterkant gloeilampen gemonteerd die zo voor de 
‘broodnodige’ bijverwarming zorgen. En daar zit het 
probleem: de lampen branden niet! Daar moest dus 
iets ‘gelepaleeld’ worden.

Later hebben we er smakelijk om gelachen, maar je 
moet er toch niet aan denken dat daar kortsluiting 
zou zijn ontstaan…..

Vissen of gevist worden
Tegenover Shanghai zit opnieuw een winkel in 
hengelsportartikelen, ditmaal die van Jan van der 
Baan, in de straat bekend als ‘Jonge Jan’ (foto 1); 
zijn vader ‘Ouwe Jan’ is de kaasboer uit de Nieuwe 
Oosterstraat.
Leuke anekdote over ‘Jonge Jan’: Bij het afsluiten 
van de winkel voor het weekend vergeet hij eens de 
maden in de koelkast op te bergen. Na het 
weekend, waarin de maden zich ontpopten, zag het 

in de winkel ‘zwart’ van de blauwe muggen…..
Naast de ‘chinees’ zit, op de hoek van de 
Heerestraat, het bekende IJmuider Vispaleis (de 
Visboksers) en later vishandel Nentjes. Een prima 
adres voor verse én gebakken vis; als jongens uit de 
straat kunnen we ons tijden vermaken bij de etalage 
in de Heerestraat, waar in de winkel een badkuip is 
geplaatst, waarin de levende paling zich mag 
vermaken, totdat ze een klant worden 
uitverkoren…. 

Internoord en Wielinga
De winkel naast Jan van der Baan is de ouderwetse 
sigarenwinkel van Groenewoud. Daar brandt altijd 
het eeuwige vlammetje om sigaar of sigaret aan te 
steken. Het is er altijd lekker warm en het ruikt er 
ook zo lekker! Als de oude heer Groenewoud stopt 
met zijn zaak, vestigt de jonge Groninger 
ondernemer Peter van der Waard zich hier met zijn 
reisbureau Internoord (foto 2). De nieuweling in de 
straat zorgt voor een flinke impuls van de 
activiteiten van de winkeliersvereniging. Later 
verkast hij met het reisbureau naar de 
Tweebaksmarkt hoek Nieuw Oosterstraat, de stek 
waar zoon Erik jaarlijks nog steeds honderden reizen 
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aan de man (en vrouw) brengt.
De beddenwinkel van Wielinga zit naast 
Groenewoud. Eerst in één winkel, later wordt ook 
het buurpand erbij getrokken. De Wielinga’s zijn 
niet zo honkvast, later verkassen ze naar de 
Voorstreek om vervolgens via de Nieuwe 
Oosterstraat, Alexander Cohenwei uiteindelijk 
samen met Tabbers Verlichting te belanden aan het 
Zuiderplein.
Op de hoek van de Heerestraat vinden we Gerrit 
Gardenier (foto 3), die hier tezamen met zijn vrouw 

Mientje een groentewinkel bestiert. In zijn vrije tijd 
schildert hij niet onverdienstelijk; zo tovert hij de 
vroegere kelder van Stomerij Hoeksema aan de 
Kelders 13 om tot een theatertje, waar kinderen van 
winkelende ouders in de Sinterklaasperiode worden 

beziggehouden, zodat pa en ma rustig kunnen 
winkelen.

Onder- en bovenkleding
Het Lingeriehuis, tegenover de groentewinkel en 
naast banketbakker Theo de Jong, is een winkel 
volgestouwd met hemden en onderbroeken, met 
lakens en slopen en hand- en theedoeken in 
duizend-en-één maten en uitvoeringen. De etalage 
en ook het raam in de voordeur zijn zo volgepropt 
en volgehangen met textielspullen dat het zicht op 
de winkel totaal zoek is (foto 4).

Naast groenteboer Gardenier worden twee grote 
winkels uitgebaat door de firma De Jong, ‘in 
herenkleding’. Vader De Jong wordt daar terzijde 
gestaan door zijn drie zoons Cees, Anne en Willy. 
Het zijn mooie ruime winkels, met keurig verzorgde 
etalages. De beide winkels zijn, net als veel andere 
in de buurt, opgeofferd voor de nieuwbouw van het 
Provinsjehûs. 

Van banketbakkerij naar Schepperij
De allerlaatste winkel, voordat we aankomen bij het 
terrein rond de Willem Lodewijkschool, is die van 
banketbakker Theo de Jong. De producten hiervan 
zijn van een andere kwaliteit (en natuurlijk ook een 
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stuk duurder!) dan die van collega-bakker Hofman 
uit de ‘andere’ Oosterstraat. Op de zijgevel van de 
bakkerij van Theo de Jong staat een prachtige 
muurschildering met daarbij de uitnodiging om zijn 
Fryske Dúmkes te proeven (foto 5).
Nadat Theo de Jong stopt met zijn banketbakkerij 
krijgt het pand meerdere gebruikers in diverse 
‘takken van handel’; de meeste kooplieden houden 
het er niet erg lang uit. Het verval van het pand is 
duidelijk waarneembaar. Daarom is het voor de 
straat en de overige winkeliers een geweldige stap 
geweest die broer en zus Marcel en Monique 
Dijksman -twee jonge enthousiaste ondernemers- 
hebben gezet om het pand nieuw leven in te blazen. 
Marcel runt op de begane grond zijn Eetwinkel 
Smakelijk en zijn zuster heeft op de bovenverdieping 

haar schildersatelier en een ruimte waarin ze 
schildercursussen geeft. Daarnaast schildert ze in 
opdracht prachtige portretten.
Monique heeft ook de oude muurschildering van 
Theo de Jong nieuw leven ingeblazen. Ze maakte 
een aangepast ontwerp en bracht dat zelf aan. De 
aandachtige toeschouwer ziet de verschillen: de 
huidige kok is afgebeeld met kookpan (in plaats van 
de taart van Theo) en de onderkant laat ons een 
palet met schilderskwast zien. Samen heten ze De 
Schepperij (foto 6). Hoe mooi kun je het maken!
De afsluiting van de Oude Oosterstraat wordt in de 
zeventiger jaren gevormd door de Willem 
Lodewijkschool aan de Druifstreek en het kantoor 
van het APFZ (Algemeen Provinciaal Ziekenfonds) 
aan de Tweebaksmarkt. Het ziekenfondskantoor is 
gesloopt ten faveure van de huisvesting van de 
provinciale ambtenaren, de christelijke school heeft 
als onderwijsinstelling wel het loodje gelegd, maar 
als gebouw is het gered. Het monumentale gebouw 
is omgewerkt tot verzamelgebouw, waarin een mix 
van ondernemers hun werkplek hebben gevonden.
In de volgende LosVast steken we de 
Tweebaksmarkt over en vervolgen we onze 
wandeltocht door de Nieuwe Oosterstraat.

Foto’s HCL
Jaap de Groot
jaap.de groot46@gmail.com
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SENIORENFILM DONDERDAG 17 MAART

Lady Bird (Greta Gerwig  VS 2017) 
94 minuten Engels gesproken, Nederland ondertiteld.
Een komische coming-of-age film over de turbulente relatie van een 
eigenzinnige tiener tot haar eigenzinnige moeder en tot de rest van de 
mensheid. Christine McPherson is intelligent, zelfbewust, eigenwijs, maar 
ook verward, onzeker en sociaal onhandig. Een tienermeid dus. Ze lijkt 
verdwaald op de katholieke school, waar ze in haar eindexamenjaar zit, en 
waar ze vooral bezig is met wat en wie ze wil zijn. Om daar duidelijkheid in 
te krijgen heeft ze zichzelf een nieuwe naam gegeven: Lady Bird. Haar 
verwachtingen en idealen zijn verheven, maar niet allemaal realistisch. Ze 
wil vooral weg, uit Sacramento, net die ene stad in Californië, waar je niet 
moet zijn. In deze deels autobiografische debuutfilm geeft regisseur en 
scenario- schrijfster Greta Gerwig ons een indringende kijk op de manier 
waarop relaties en idealen ons vormen, en de schoonheid van een thuis, 
juist op een plek waar elke glamour ontbreekt.
Donderdagmiddag 17 maart 2022, inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee 
de film begint om 14.30 uur. De entree bedraagt € 11.00 incl. consumptie. 

U kunt kaarten reserveren of kopen online of aan de kassa. Telefonisch is niet meer mogelijk. De Sliekerbalie 
is behalve op maandag iedere middag geopend.

Gratis film voor LOS-leden bij Slieker 
Al weer een paar jaar geleden had LOS een gratis film voor leden bij Slieker georganiseerd.
U kon toen kaarten bestellen. Ondertussen kijken we of we dat weer op kunnen starten.
De oude kaarten komen te vervallen. Op het moment dat het weer veilig is om met grotere groepen bij elkaar 
te komen gaat LOS weer zo’n gratis film organiseren.
Dan komt een oproep om zich weer opnieuw op te geven.

Medicijnen
Het hergebruik van 
medicijnen gebeurt 
nog maar op hele 
beperkte schaal. 
Jaarlijks gooien we in 

Nederland ondertussen voor tenminste 100 
miljoen euro aan medicijnen weg. Dat is 
ontzettend zonde van het geld en alles behalve 
duurzaam. Kan dat niet anders?

Veel medicatie wordt namelijk niet teruggebracht 
naar de (ziekenhuis-) apotheek, maar belandt in de 
wc of prullenbak. Verspilling in verpleeg- en 
verzorgingshuizen is een black box.
Uit een analyse blijkt dat hergebruik van dure 
medicijnen € 460 miljoen oplevert.
Ongeveer 20% van de uitgegeven geneesmiddelen 

komt ongebruikt terug, bij goedkope medicijnen is 
het te kostbaar om ze weer in de verkoop te 
brengen.
Het probleem is dus veel groter. Bovendien is het 
tweeledig. 
Aan de ene kant is er het kostenaspect en aan de 
andere kant milieuvervuiling. 
Doordat veel medicijnen niet juist worden 
vernietigd, komen er medicijnresten terecht in het 
milieu terwijl de CO2-uitstoot voor de productie van 
deze ongebruikte medicijnen ook nog eens onnodig 
was. 

Wanneer u een aantal dagen in het ziekenhuis moet 
verblijven kunt u het beste uw eigen medicatie 
meenemen. In de eerste instantie zal men u naar 
uw medicatie vragen en dan gaan invoeren in hun 
computer. Neem gewoon uw eigen medicijnendoos 
mee, die u voor bv. een week alvast gevuld hebt. 
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Peter Römer: Baantjer. De Cock en de moord op stand
Is een paperback uitgave van de Fontein en kost € 10,99 
Op een ijzig koude ochtend krijgt De Cock de melding dat er een lijk is aangetroffen in 
het Paleis op de Dam. Een jongeman is neergestoken op klaarlichte dag te midden van 
de andere bezoekers. De Cock staat voor een raadsel, waarom is de aan  lager wal 
geraakte jonkheer Hugo van Coevorden van het leven beroofd? Het onderzoek loopt al 
snel vast en een nieuwe moord vraagt de aandacht van De Cock: in een antiquariaat in 
de Voetboogsteeg is eigenaar Tjerk Somers vermoord aangetroffen tussen de 
opgestapelde boeken.
De zaken lijken aanvankelijk niet met elkaar te maken te hebben, maar terwijl De Cock 
en Vledder in de gure winterkou onderzoek doen, komt er langzamerhand toch een 
verrassend verband naar voren tussen de moorden.
Dit is het negentigste deel uit de serie ‘Baantjer’. 

Carmen Korn: En de wereld was jong.
Is een uitgave van Signatuur en kost € 24,99

Je volgt drie families in het Europa van na de Tweede Wereldoorlog.
De roman biedt een mooi inkijkje in het dagelijks leven van toen.
De auteur weet historische gebeurtenissen prachtig te verweven met persoonlijke 
geschiedenissen.
Het speelt zich vooral af in Hamburg en je hebt echt het gevoel dat je door de straten 
van die stad loopt.

Lezenswaardig

Foto: Johan Eisma Foto: Johan Eisma
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Ingrediënten voor 12 stuks:

*  3 eieren 
*  150 gram suiker
*  150 gram kokosrasp
*  3 el. cacaopoeder
*  2 el. cocao nibs (kleine stukjes rauwe cacaoboon)

Bereidingswijze:

* Verwarm de oven voor op 175 gr.
* Splits de eieren en gebruik alleen het eiwit.
* Meng met de suiker, de kokosrasp en de 

cacaopoeder, tot alle ingrediënten goed 
gemengd zijn.

* Maak met een ijslepel ( of twee eetlepels) 
bolletjes van het mengsel en leg deze op een 
met papier beklede bakplaat en bestrooi met 
cacao nibs.

‘Chocolade 
kokosmakronen’

* Bak de kokosmakronen in 20-25 min. af. Deze 
zijn zacht wanneer ze uit de oven komen en 
worden daarna hard.

* De binnenkant is nog zacht en smeuïg. 

Geen moeilijke recept deze keer. Lekker bij een 
bakje koffie of thee.

Uit: Eatertainment.

Recept van de maand

KOERSBAL

Vorige maand is het Koersbal weer gestart op de 
locaties Nijlân en Mozaïek in de Vrijheidswijk. Er 
wordt gespeeld op de woensdagmorgen om de 14 
dagen in het Nijlân en de woensdagmiddag in het 
Mozaïek. Hierbij de data in maart: 2, 16 en 30 
maart. Het begint om 9.30 uur in het Nijlân en 14.00 
uur in het Mozaïek. Wilt u nog meedoen, kom 
gerust naar een van beide locaties.

Een papieren QR-code 
aanvragen

Een papieren QR-code kunt u aanvragen op 
telefoonnummer 0800-1421
Hou uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Het algemene nummer van de RIVM is 0800-1351 
voor andere vragen over de vaccinaties etc.

Tijden veranderen,
Maar respect 
blijft waardevast

                     Uit de bundel “Uit eigen bron”
                                door Gabi Bron 
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Concept Jaarverslag 2021 van de Leeuwarder 
Onafhankelijke Seniorenvereniging (LOS) 

LOS is op 17 september 2015 opgericht uit onvrede 
met het beleid van de ANBO. 
Op 17 september 2021 bestond LOS zes jaar. 

De visie van LOS stoelt op de drie belangrijkste 
pijlers van de vereniging: Ontspanning, Informatie-
verstrekking en Belangenbehartiging voor senioren.

Ontspanning: Door de coronacrisis waren er dit jaar 
minder activiteiten. De activiteiten die er wel waren 
staan in het verslag van de activiteitencommissie. 
We hebben er op geanticipeerd door de 
communicatie helder te houden door per e-mail of 
post de leden op de hoogte te houden.

Informatieverstrekking: Op de website staan de 
laatste ontwikkelingen en mededelingen. 
Regelmatig worden er e-mails gestuurd naar de 
leden voor mededelingen over activiteiten. 
Ook is facebook en twitter actief bezig om de leden 
te voorzien van informatie.    
De website, facebook en twitter worden beheerd 
door Keimp Pijpstra.                                                                                                                                                                              
Het informatieblad LosVast verschijnt 11 keer per 
jaar. (juli en augustus samen). 
Vaste redacteuren zijn op dit moment Janny de 
Haan en Jaap de Groot. Af en toe geeft Sjouke 
Elgersma ook kopij, net zo als enkele andere leden 
van LOS. Johan Eisma verzorgt altijd de foto’s.

Belangenbehartiging: Wyb Feddema is de 
Ombudsman van LOS. Hij behandelt problemen 
voor de LOS-leden, vaak gerelateerd aan de WMO. 
Minder ingewikkelde zaken worden  meteen 
opgelost. De wat gecompliceerde zaken worden of 
in samenwerking met derden opgelost of geheel uit 
handen gegeven.                                                                                                                                                                               
We kunnen voor de leden de aangifte inkomsten-
belasting verzorgen.                                                    
Adressen voor de verlenging van het rijbewijs staan 
maandelijks in de LosVast.
U krijgt collectiviteitskorting van 3 % bij de 
zorgverzekering De Friesland.
Bovendien geeft LOS ledenvoordeel bij TaxiXtra, 
Gerrit Jan uw tuinman, Ontzorgd verhuizen, Zicht op 
geld

Bestuur:
Het bestuur vergadert elke tweede maandag van de 
maand, behalve in de vakantie.
Er is twee keer per jaar een vergadering met de 
adviesraad en twee keer per jaar een Algemene 
ledenvergadering. De adviesraad dient als klankbord 
voor het bestuur en is een voorbereiding op de 
Algemene ledenvergadering. Het beleid wordt eerst 
voorgelegd aan de adviesraad voordat de leden zich 
daar over gaan buigen en stemmen.
Dit jaar is er echter één bestuursvergadering 
uitgevallen en ook de eerste vergadering van de 
adviesraad en algemene ledenvergadering zijn 
komen te vervallen.
Het bestuur heeft tijdens de vergaderingen ook 
mensen ontmoet/uitgenodigd, zoals:
- Fardou Visser, buurtcoach op 12 juli.
- De fractievoorzitter van Groen Links, Femke 
Molenaar, Pim Astra en Jannie Atsma op 13 
   september.
- Twee bestuursleden van OSiF over hun 
voortbestaan op 8 november.
- Annelies van der Veen over Zicht op geld op 13 
december.

Bestuurssamenstelling;
- Jan van Olffen, interim-voorzitter t/m 12 april 2021
- Mariet Wit, interim-voorzitter vanaf 13 april 2021, 
voorzitter vanaf 18 november 2021
- Gerard van Steijn, secretaris
- Froukje Bruining, penningmeester

Leendert Plaisier blijft onze financieel adviseur.

Adviesraad:
In de adviesraad zitten naast de bestuursleden de 
voorzitters, coördinatoren en projectleiders van de 
verschillende sectoren van LOS. 
In de vergaderingen van de adviesraad, die normaal 
twee keer per jaar voor de Algemene 
ledenvergaderingen plaatsvinden, worden de 
beleidsvoornemens voorgelegd.
Tevens worden de zaken van de afgelopen periode 
geëvalueerd.
Dit jaar was er door de coronacrisis echter maar één 
vergadering van de adviesraad en wel op 21 oktober 
2021 met 14 deelnemers.
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Bezorgers:
Coördinator: Ype van der Haag
Het magazine van LOS, de LosVast, wordt elke 
maand, behalve in de vakantie door de bezorgers 
verspreid. Soms worden er ook andere zaken 
bezorgd, zoals brieven, lidmaatschapskaarten, 
presentjes.
Leeuwarden is verdeeld in wijken. Zo zijn er 31 
bezorgers, die samen bij 766 adressen in 36 wijken 
de LosVast bezorgen. 
Daarnaast zijn er nog buitenleden, die de LosVast 
opgestuurd krijgen of per e-mail ontvangen.

Belastingservice:
Coördinator: Willem de Boer
LOS-leden kunnen zich opgeven om tegen een 
geringe vergoeding de aangifte inkomstenbelasting 
te laten invullen door een vrijwilliger. De vrijwilligers 
komen bij de leden 

thuis om de benodigde papieren op te halen om 
vervolgens thuis op de eigen computer de aangifte 
te doen. Dit in verband met de Corona beperkingen. 
Zo zijn er 6 invullers, die samen bij 237 adressen de 
aangifte inkomstenbelasting en toeslagen 
verzorgen. Tevens wordt er steeds vaker een beroep 
gedaan op de invullers om te helpen bij het 
aanvragen van toeslagen (huur- en zorgtoeslag).
Ook komt het regelmatig voor dat er hulp wordt 
ingeroepen om te helpen bij het installeren  van de 
coronacheck-app.

Activiteitencommissie:
Voorzitter: Willem de Boer 
Secretaris: Marja van Oers
Penningmeester: Froukje Bruining
Leiding fietsen: Klaasje Jonker
Leiding wandelen: Dorien Schat
Leiding instuif: Rika Houwing en Tiny Boersma

Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022

Beginsaldi 01-01-2021   Begroting 2022 
Saldo betaalrekening  €        7.296,85  
Saldo spaarrekening  €      10.001,55  

Inkomsten  
Contributies  €      24.247,50   €          22.250,00 
Advertenties  €           912,50   €            1.000,00 
Betalingen LosVast-boeken  €             15,00  
Diversen (3 giften)  €             45,00   €               100,00 
Rente  €               1,00  
Provincie Friesland  €           500,00  
Bijdrage porto Los-Vast  €           220,00   €               200,00 

 €      25.941,00  €      25.941,00   €          23.550,00 
 €      43.239,40  

Uitgaven  
Bestuurskosten:  €        3.259,63   €            2.750,00 
LosVast:  €      10.898,79   €            9.750,00 
Bankkosten  €           282,14   €               300,00 
Ledenadministratie  €           271,38   €               300,00 
Publiciteit  €           871,20   €            1.150,00 
Website/facebook  €        1.079,24   €               300,00 
Bijdrage aan activiteiten  €                   -     €            5.000,00 
Ledenbijeenkomsten/activiteiten  €        3.500,55   €            4.000,00 

 €      20.162,93  €      20.162,93   €          23.550,00 
 €      23.076,47  

Saldi per 31-12-2021  
Saldo betaalrekening  €      13.073,96  
Saldo spaarrekening  €      10.002,51  

 €               0,00  
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Leiding Koersbal Nylân: Dirkje Santhuizen
Leiding Koersbal Mozaïek: Rika Houwing 
Leden: Afke Lemstra, Grietje Tanahatoe 
Grietje Tanahatoe en Klaasje Jonker coördineren de 
ontspanningsmiddagen in de Kurioskerk.

De activiteitencommissie vergadert elke eerste 
donderdag van de maand.
Daarin worden activiteiten besproken en gepland. 
Elk lid heeft de verantwoordelijkheid voor een 
onderdeel of onderdelen.
Diverse activiteiten konden niet doorgaan vanwege 
Corona beperkingen.
Activiteiten L.O.S 2021
21 oktober adviesraad
18 november Algemene ledenvergadering

Iedere maand waren er wel activiteiten gepland,
maar deze konden niet allemaal doorgaan vanwege 
corona.

Wat wel doorging:
Er is bijna het hele jaar door gewandeld.
Er is ook gefietst op zaterdag- en 
woensdagmiddagen.
De instuif op zondagmiddag.
Koersbal in Nylân en in het Mozaïek
In de zomer jeu de boules 
En ook een stadswandeling
Reisje naar de Broeker veiling
Bus- en bootreisje richting Kampen
Theaterlezing BABS
Lezing over New York

Heeft u vragen over de WMO 
en heeft u wensen voor uw wijk?
Bezoek dan de bijeenkomst die LOS organiseert 
op 14 april.
Deze bijeenkomst gaat over wat er wel en niet mogelijk is, als senioren een beroep doen op de WMO. 

Wat kan de WMO ons bieden?
Een ambtenaar vanuit de Gemeente zal daar uitleg over geven. Mevr. Annalies van der Veen gaat vertellen 
over de problemen die op u afkomen als uw partner in een verzorgingstehuis komt. Haar organisatie “Zicht op 
geld” neemt u alle problemen uit handen. Deze twee komen in het eerste gedeelte van de middag aan bod. 
Er kunnen natuurlijk ook vragen worden gesteld.

Na de pauze  delen we pen en papier uit (zorgt gemeente voor) en gaan de mensen in groepjes bij elkaar zitten 
om hun wensen omtrent WMO en in straat of wijk kenbaar te maken op papier. Later zal hier een evaluatie 
uitkomen wat naar de raadsleden gaat. 
Nader nieuws in de volgende LosVast.

Jantien de Boer met een lezing.
Kerstmiddag met Sjaak v.d. Reijden + 
accordeonensemble
Cursus filosofie 

Algemene Leden Vergadering
In 2021 waren twee algemene ledenvergaderingen 
gepland, maar er is er maar één doorgegaan op 18 
november 2021. Aantal deelnemers 38 + 3 
bestuursleden.
Daarin is de voorzitter benoemd.

Contributie en ledenpasjes:
De contributiebetalingen lopen nu weer op tijd en 
gaan gestroomlijnd.
Er is een brief met een ledenpasje 2022 in 
december 2021 bezorgd.
Eind december 2021 werden bij ongeveer 650 leden 
per automatische incasso de contributie 
van 2022 afgeschreven.

Aantal leden in 2021
Op 1 januari 2021 had LOS 1017 leden.
Gedurende het jaar zijn er 91 mensen uitgeschreven 
met als redenen:
Verhuizing, wanbetaling, niet meer lid willen zijn, 
naar verzorgingstehuis, dementie, niet meer in staat 
deel te nemen aan de activiteiten, overleden.
Van dit aantal is een vrij grote groep overleden.
Er zijn 73 nieuwe leden bijgekomen.
Dus op 31-12-2021 is het ledenaantal met 18 
afgenomen tot 999 leden
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VOORJAAR!

14 februari, Valentijnsdag: de dag van de vriend-
schap en de liefde. De kalender die voor mij ligt 
geeft de volgende spreuk aan ‘Laat je glimlach de 
wereld veranderen, maar laat de wereld niet je 
glimlach veranderen’. Een mooie spreuk om de dag 
mee te beginnen. De afgelopen jaren veranderde er 
heel veel voor iedereen, dat hoef ik niemand uit te 
leggen. De situatie in de wereld zorgde ervoor dat 
mijn glimlach best wel eens verdween. Maar er is 
hoop en gelukkig lijkt alles te veranderen. Het doet 
me ook wel eens denken aan de natuur. Als ik mijn 
rondje door Stiens loop zie ik, met name bij de kerk, 
de grond geel kleuren. De bijzondere stinzenplanten 
komen weer boven, dan weten we allemaal: het 
voorjaar komt eraan! 

Ook in de Leeuwarder politiek zit er verandering in 
de lucht. Op 14, 15 en 16 maart mag u uw stem 
uitbrengen. De campagne is begonnen en ook mijn 
club het CDA is er weer druk mee. Ons motto is 
‘samenleven, samen doen: iedereen doet mee’.  Dat 
kan alleen als je goed kunt lezen en schrijven. Voor 
iedereen, van jong tot oud. Van papier tot digitaal.
 
Het CDA komt op voor de belangen van ouderen. De 
groeiende behoefte voor gezamenlijke huisvesting 
voor ouderen moet nu toch echt gaan leiden tot 
concrete en geschikte locaties die snel ontwikkeld 
worden. Vragen als: wanneer en hoe wordt er 
begonnen met de ombouw van energievoor-
zieningen en in welke buurt, moeten in een vroeg 
stadium worden beantwoord. Ouderen met een 
laag inkomen moeten actief geholpen worden bij 
kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.  Ook 
vinden we dat er veiliger fietsroutes voor e-bikes 
moeten komen. Kortom genoeg wensen! 

Ik wens u een voorjaar waarin ik hoop dat de wereld 
zich weer van haar beste kant laat zien zodat wij 
weer allemaal glimlachen. En vergeet op 14, 15 of 
16 maart aanstaande niet te stemmen!

Jannie Atsma, raadslid CDA Leeuwarden

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 15 maart, 
14.00 uur, Roelof’s Catering, Emmakade 59, 
Leeuwarden. 
Het thema is “Persoonlijke verhalen over de 
coronacrisis”, een groepsgesprek onder 
leiding van Anne Veenendaal (coördinator 
Rozee). 
Bijdrage 5 euro. 
Aanmelden bij Anne.Veenendaal@online.nl 
of 0649664328.

Nadere informatie www.cocfriesland.nl  
Nieuw adres: COC Friesland, 
Snekertrekweg 1, 8912 AA Leeuwarden.

Foto: Johan Eisma
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De Prins Frederikkazerne in Leeuwarden

Op 19 juni 1860 brandde de Frederikkazerne in Leeuwarden, in december 1829 gebouwd voor een bedrag 
van rond de 220.000 gulden, volledig af. De kazerne werd in het jaar daarop in zijn huidige vorm herbouwd. 
De Leeuwarder Courant meldde destijds, middels een levendig verslag, de diverse bijzonderheden.

Leeuwarden 18 juni 1860

Een verschrikkelijke ramp heeft in de nacht van 
donderdag op vrijdag j.l. de stad getroffen. 
Donderdagavond rond de klok van tienen, terwijl de 
gehele bevolking van de kazerne lag te slapen, werd 
op de zolder van het z.g. stromagazijn (stro werd 
gebruikt als vulling voor matrassen), aan de 
noordwesthoek van het gebouw, brand ontdekt.
Ondanks alle inspanningen van de gealarmeerde 
brandweer die snel ter plaatse was, was het gebouw 
niet meer te redden. In een ongelofelijk korte tijd 
stond het volledige gebouw in lichterlaaie; de 
vlammen sloegen uit bijna alle vensters.
Van alle zijden kwamen duizenden mensen, die van 
“schrik en angst vervuld waren”, om het schouwspel 
te bekijken. Van tijd tot tijd hoorde men het 
donderend gekraak van invallende verdiepingen en 
de scherpe knallen van het ontploffen van de 

aanwezige munitie. De aanwezige militairen, met 
vrouwen en kinderen meer dan 1000 personen, 
hadden nauwelijks de tijd om het vege lijf te 
redden. Het mag dan ook een wonder heten dat 
niemand werd gedood*.

Het was een geluk dat het gebouw geheel op 
zichzelf stond en het niet of nauwelijks waaide, 
anders waren de gevolgen mogelijk veel groter 
geweest. Wel werden er de nodige voorzorgen 
genomen. Het bijgelegen kruitmagazijn werd in de 
haast ontruimd en de vaten met kruit werden bij de 
stadsvijver geplaatst. De schade was nog niet te 
berekenen, maar werd op “enige tonnen gouds” 
geschat.
Het gebouw zelf was bijna geheel verloren gegaan, 
alleen de muren stonden nog voor een deel 
overeind. Ook de schade aan “kleederen, wapens 
en nachtlegers” was groot. Naar verluidt was niets 
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tegen brand verzekerd!
De gemeente Leeuwarden, met de burgemeester 
(mr. J.H. Beucker Andreae) voorop, maakte voor de 
slachtoffers onmiddellijk ruimte in de leegstaande 
cavaleriestallen, in de oude-  en in de nieuwe 
manege en in de daarvoor ontruimde turfschuren; 
de Hoofdwacht fungeerde als kledingmagazijn. Een 
uur later was er al voor een ieder warme soep!
Onder de toesnellende autoriteiten bevond zich, 
naast politie en militairen, ook de commissaris des 
Konings (mr. J.E. baron van Panhuys), die, ondanks 
het feit dat hij nauwelijks terug was van een “zeer 
vermoeiende inspectiereis”, toch ook “acte de 
présence” gaf. Ook de diverse hulpverleners, de 
schutterij, de militairen en de brandweer hadden 
zich kranig geweerd.

(Er wordt nog apart melding gemaakt van het 
heldhaftig optreden van de burgemeester, die, naar 
verluidt, zich met gevaar voor eigen leven, in de 
brandhaard had gewaagd: “zijn kleederen en zijn 
lichaam waren bedekt met gesmolten lood”!

De bezetting van de kazerne, bataljons van het 8e 
regiment infanterie dat, normaal gesproken, per 1 
juli met onbepaald verlof zou worden gezonden, 
kregen spoedig na de brand vervroegd  hun 
verlofpas. Om nog meer ruimte te maken werden ca 
400 man overgeplaatst naar een kamp bij Zeist en 
uit de magazijnen van Delft kwamen een groot 
aantal ijzeren kribben voor het nachtleger van de 
militairen, die, op een enkele uitzondering na, 
tijdelijk op de grond moesten slapen.

De gemeente hield kort daarna een 
inzamelingsactie waarbij, naast goederen en 
voedsel, ook nog een bedrag van ca. 1200 gulden 
werd opgehaald. In de daarop volgende maanden 
werden er ook nog liefdadigheidsconcerten 
gehouden, waarvan de opbrengst geheel ten goede 
van de slachtoffers kwam.

• De heer J. van der Horst, brandmeester bij spuit 
no. 4 en een van de nuttigste burgers van 
Leeuwarden, moest zijn activiteiten (met een 
brandspuit staande op een ladder), door een val 
van grote hoogte, met de dood bekopen.

Sjouke Elgersma

Gezondheid.

Tegenwoordig wordt er veel over ‘gezond leven’ 
gezegd en geschreven. Wij senioren aten vroeger 
toch heel anders dan vandaag de dag. Vaak 
gekookte aardappelen, groenten, een vleesproduct 
en iets van pap na. Op zondag als ‘voorafje’ een 
bordje soep, waar de huisvrouw dan al op zaterdag 
mee bezig was en het toetje was dan vla.
In de winter kwamen de stamppotten op tafel ( nu 
ook nog én lekker!) Er werd toen nog veel geweckt 
en ingemaakt.

Chips, Nibbits, Dorito’s en hoe ze ook maar heten 
waren er niet. Maar dan was het zaterdagavond: er 
kwam een krant op tafel en daar waren de 
doppinda’s! Wie heeft daar geen gezellige 
herinneringen aan ?

Waren we toen ook zo vaak en veel ziek dan 
tegenwoordig? Het woord kanker werd bijna nooit 
uitgesproken, maar het zal er toen toch ook wel 
geweest zijn? Men overleed toch niet alleen aan 
ouderdom? In iedere familie komt tegenwoordig 
wel en of andere ziekte voor.

Nooit eerder klonk de diagnose kanker zo vaak als in 
2021, afgelopen jaar kwamen er 124.000 nieuwe 
kankerpatiënten bij, dat is 10% meer dan in 2020.
Al sinds de jaren ’90 stijgt het aantal kanker-
diagnoses met ongeveer 2 % per jaar, maar in 2021 
piekte het aantal slechtnieuwsgesprekken in de 
spreekkamers. De meest voorkomende vormen van 
kanker waren vorig jaar 15.700 nieuwe borstkanker, 
14.900 huidkanker, 14.700 longkanker, 13.700 
prostaatkanker en 12.900 darmkanker.
Door in 2020 het tijdelijk stilleggen van de 
bevolkingsonderzoeken naar borst, darm en 
baarmoederhalskanker werden minder kankers of 
voorstadia van die ernstige ziekte opgespoord.

Volgens het Kankercentrum zouden we gezonder 
moeten leven. Stoppen met roken, jezelf 
beschermen tegen UV-straling, gezond eten en 
drinken en maak gebruik van bevolkings-
onderzoeken. Ook blijven bewegen is een must, al is 
het maar een dagelijkse wandeling. 
Maar is de lucht ook nog wel net zo schoon als 
vroeger….?
Bron: Integraal Kankercentrum.
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Maart
Deze maand is genoemd naar Mars (in het Latijn 
Martius), een door de Romeinen vereerde god. 
Oorspronkelijk was hij de god van de 
vruchtbaarheid en wasdom; later kreeg hij steeds 
meer het karakter van een oorlogsgod.
Maart wordt ook wel lentemaand genoemd.

In de loop van maart geeft het Speenkruid 
(Ranunculus ficaria) de sloten een vrolijk aanzien en 
de oevers zijn bezaaid met het vijfvingerkruid 
(Potentilla palustris) dat ook wel wateraardbei 
wordt genoemd.

Heerlijk al die frisse lentekleuren na een natte en 
sombere winter. Gaan we weer naar het 
tuincentrum om Maarts viooltjes (Viola odorata) te 
kopen en de bloembakken mee vullen.
Je hebt maanden plezier van die heerlijk kruidachtig 
ruikende blauwe lieve bloempjes en als je goed kijkt 
zie je er een gezichtje in. 

Een paar belangrijke data in maart 
om aan te denken..

* donderdag 6 maart: 
Dag van de Doktersassistent
De 'Dag van de Doktersassistent' vindt ieder jaar 
plaats op de eerste donderdag in maart. Deze dag is 
in het leven geroepen om doktersassistenten (m/v) 
in het zonnetje te zetten.
Er wordt stilgestaan bij het belangrijke werk dat 
doktersassistenten verrichten; zij zijn immers het 
eerste aanspreekpunt voor de patiënten.
De rol van de doktersassistent wordt steeds groter. 
Er is een toenemende zorgvraag waardoor er een 
verdere uitbreiding en intensivering van de taken 
van de doktersassistent is gekomen.
Bent u tevreden over de assistenten van bv. uw 
huisarts, laat het hen weten door middel van een 
bloemetje of kaartje. 

* zaterdag 8 maart: 
Internationale Vrouwendag
In Leeuwarden wordt de Els Veder-Smit prijs voor 
het eerst uitgereikt op 8 maart, Internationale 
Vrouwendag. 
De prijs wordt ’s avonds uitgereikt in poppodium ‘ 
Neushoorn’ aan de Ruiterkwartier in Leeuwarden.
De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 
uur) 

Op deze avond staat de positie van de vrouw 
centraal, met als thema ‘Solidariteit - de kracht voor 
verandering.’ 
Te gast zijn Peggy Bouva en Maartje Duin, die 
bekend zijn van de podcast De plantage van onze 
voorouders. 
Deze prijs wordt elke drie jaar uitgereikt aan een 
persoon die bijdraagt aan een verbetering van de 
positie en rol van vrouwen in de politiek in Fryslân.
Mr. Els Veder-Smit (1921-2020) heeft als politicus op 
het gebied van volksgezondheid en vrouwenrechten 
veel voor vrouwen in Nederland kunnen betekenen. 
Ze zette zich onder meer in voor een 
abortusregeling en heeft er mede voor gezorgd dat 
de pil in het ziekenfonds kwam.
De organisatie rond de Els Veder-Smit prijs is 
ondergebracht bij Stichting Tûmba en Prov. Frylân.

 * vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022: 
NL doet
Het Oranje Fonds organiseert samen met duizenden 
organisaties in het land, NLdoet; de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert 
iedereen om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken.

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale 
initiatieven. 
Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe 
belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. 
Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago 
van het vrijwilligerswerk.
In Leeuwarden e.o. zijn tal van activiteiten waar 
misschien nog hulp bij gebruikt kan worden. Zie een 
artikel elders in dit magazine van Amaryllis.
Zij geven U meer informatie.
 
* zondag 20 maart 2022: Begin van de lente
De astronomische lente begint in Nederland en 
België op zondag 20 maart. De lente begint op het 
noordelijk halfrond (meestal) op 20 maart en 
eindigt (meestal) op 21 juni. 
Het begin van de lente (20 of 21 maart) is bepaald 
op basis van een afspraak.
De komende decennia (tot het jaar 2048) begint de 
lente altijd op 20 maart.
Astronomisch gezien begint de lente als de dag en 
de nacht even lang zijn. Tijdens de lente worden de 
dagen steeds langer. 
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* zondag 27 februari t/m dinsdag 1 maart: 
Carnaval
 Carnaval is een uitbundig, drie dagen durend 
volksfeest van 27 februari t/m 1 maart 2022. In 
Nederland oorspronkelijk alleen voorkomend in het 
zuiden, maar tegenwoordig ook gevierd in andere 
delen van het land.
Wat Leeuwarden betreft denk aan carnavals-
vereniging ‘De Olde Bereleut’.

Carnaval (ook wel 'Vastenavond' - vooravond van 
het vasten) is een van oorsprong katholiek feest, dat 

mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd 
wordt in de drie dagen voorafgaand 
aan Aswoensdag. 
Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot 
dinsdagavond - de Vastenavond. 

* In het weekend van 26 en 27 maart gaat 
de klok een uur vooruit.

Tot het laatste weekend van 
oktober hebben we 
zomertijd.

Spelletje doen?
Beatlesmania.

Houdt u van het beroemde spel Monopoly én van The Beatles?
Dan bent u vast blij met deze collectors editie van het spel.
Het is een eerbetoon aan de muziek en het leven van de Beatles, met albums, 
singles, films en zelfs de Abbey Road Studio op het speelbord.

Het spel bevat zes unieke speelstukken en op maat gemaakte  Kans en Algemeen 
Fonds-kaarten.
Het perfecte Monopolyspel voor de Beatles-fan.
Het spel is te koop voor € 59,95 bij www.fiftiesstore.nl 

Wanneer kwam eigenlijk het eerste Monopoly spel op de markt?
Dat was in 1935. Op 6 februari startte de verkoop van het best verkochte bordspel 
ter wereld.
Het duurste bord ooit is ingelegd met goud en diamanten en kost maar liefst twee 
miljoen dollar.
Wel een beetje decadent is het niet?

Bingo!
Wie dat roept heeft meestal een volle, foutloos ingevulde bingokaart.
Niet alleen ouderen spelen het graag, zelfs jongeren vinden het leuk om te doen en 
laten zelfs even het beeldscherm links liggen.

Dit nieuwe bingospel is er in een katten- en hondenspel.
Ieder speler krijgt een speelkaart waar zestien honden of katten op staan. De 
spelleider trekt steeds één kaart, waar een foto en uitleg over het honden- of 
kattenras op staat.
Staat het dier op uw kaartje? Dan legt u er een muntje op.
En is uw kaart als eerste vol, dan heeft u gewonnen.
Kattenbingo of Hondenbingo bevat 54 kaartjes met uitleg over de rassen, twaalf 
speelkaarten, honderd muntjes en spelregels. 
(geen bingomand)
De spellen zijn verkrijgbaar voor € 11,95 bij www.cadeau.nl    



20

Schitterende kleuren en frisse geuren

De natuur begint te ontluiken, 
dat zie je aan bomen, perken en struiken.
Elk jaar opnieuw begint zonder klok 
de natuur te zwoegen zonder blijken van wrok. 
De natuur doet dat voor iedereen, 
voor alle mensen om haar heen.
Voor jong en oud, arm en rijk in oost en west, 
doet de lente overal haar best. 
Ze gaat het landschap levendig en mooi versieren 
door in bomen weelderige bloesems te laten tieren.
Met een opmerkelijke kleurenpracht, 
schildert de lente alles rondom ons blauw, roze en 
zacht.
Het gras herstelt zich en krijgt een nieuw leven, 
de voorjaarswind laat af en toe een blaadje beven.
Frisse, zoete geuren verspreiden zich dan om je heen 
en de natuur rondom je voelt zo sereen.
Narcissen, tulpen, anemonen en hyacinten 
vind je in allerlei bijzondere tinten.
Buiten in de tuin of binnen in een vaas of pot 
zorgen bloemen voor verfraaiing en genot.
Als een streling voor de neus en het oog, 
beroert de lente je zo met een knipoog.

Bron: De lente verwent je, www.yolievzw.com

Bloesemtocht in de Betuwe.

Dit reisje is op vrijdag 6 mei a.s.. 
Omdat het met een boot is zijn wij afhankelijk van 
de rederij of die nog plaatsen beschikbaar heeft. 
Ook moet de opgave al voor woensdag 6 april 
binnen zijn. 

Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf het Transferium, 
Kalverdijkje en zijn ’s avonds om 20.30 uur terug in 
Leeuwarden. Wij rijden naar Leerdam waar wij ons 
inschepen om 10.45 uur in één van de moderne 
cruise schepen van Rederij Leerdam. Ontvangst met 
koffie en gebak. Om 11.00 uur geeft de kapitein het 
sein voor vertrek voor een schitterende vier uur 
durende boottocht over de Oer-Hollandse rivier de 
Linge die zich slingert door de Betuwe. Rond het 
middaguur wordt een koffietafel aan boord 
geserveerd. Ontschepen rond 15.00 uur, waarna u 
een uurtje vrije tijd krijgt in de stad Leerdam wat 
bekend  staat om de Leerdammer kaas en sinds 
1765 de glasstad is van Nederland. Hierna rijden we 
via een prachtige route over de Utrechtse heuvelrug 
naar ons dineradres, waar een 3-gangen diner op 
ons wacht. 

U kunt zich voor dit reisje opgeven tot 6 april. Op 
de LOS-telefoon nr. 06-26275563  tussen 19.00 uur 
en 21.00 uur. 
De kosten voor dit reisje bedragen € 84,00 pp. 
U kunt dit bedrag overmaken op: 
NL79 RABO 0311 0822 89 t.n.v. L.O.S.

Zomaar in de lente

Zomaar in de lente
Even, maar lang genoeg,
voegde zich onder regie van het licht
alles weer ineen,

even was deze wereld
weer een harmonieus geheel,
het is alweer voorbij.

Maar die vlinders, die bloemen,
zijn mijn getuigen,

even, zomaar in de lente,
het was de hemel op aarde.

Uit “Seizoensgewijs” 
van Marjolein Bastin en Hans Bouma
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PUZZEL

f o n d u e o c h t u r h h

h t p o t s e b s t p n e v a o m a

c i l g r a s s e n a a k i k fl e

n e o r e d p u s t r d s r e r b a

w e b e e v e z e e a n o g t u a n

ij t q a b o e n b k p e g e c u a n

d s u ij s c a a t d l u a n h h c s

h c a e w z t h c i s l f p u

r i z d e n s w i n d u r w a

tf o o s t e r k s t e r e t

Voorbeeld.

Deze puzzel zou je ook een woordzoeker kunnen noemen maar dan eentje met een twist. In deze puzzel gaan we alleen horizontaal en
verticaal, niet diagonaal. Wel kunnen we zowel van voren naar achteren lezen alsook van achteren naar voren. Ik heb u een klein 
voorbeeld gegeven. De 7 overgebleven letters vormen het antwoord. 

Oplossing graag inleveren voor 15 maart.

Veel plezier met het maken van de puzzel en wij zien uw oplossing graag tegemoet via mail:
tamaskan70@gmail.com of post: Puzzel Los p/a Hegedyk 48 9026 BB Jellum.

1.De vrouwelijke variant 
van opa
2.Getal/ sprookjesfiguur
3.Opbergplaats voor fiets
4.Geel krom fruit

t

Vragen.
 

 

1. Gerecht waarbij we eten in een vloeistof dompelen. 
2. Kromming in de weg. 
3. Zitten er 24 van in 1 dag. 
4. Hele scherpe kijkers. 
5. De kleuren rood, oranje, groen vind je in een? 
6. Broedplaats voor vogels. 
7. Gebruiken we in de regen. 
8. Afsprakenboek. 
9. Rode saus. 
10. Meng de kleuren geel en blauw en je krijgt? 
11. Dier wat leeft op de Noordpool. 
12. Beroep/ gele licht alcoholische lekkernij. 
13. Sabbelen baby’s op. 
14. Vrouwelijke vorm van broer. 
15. Vork, lepel, en mes. 
16. Een spin vormt een? 
17. Ander woord voor magazine. 
18. Dierentuin in de gemeente Leeuwarden. 
19. Dit land ligt tussen Noorwegen en Finland. 
20. Tegenovergestelde van ‘open’. 
21. De snuit van een olifant. 
22. Hoge bomen vangen veel? 
23. De formule H2o staat voor? 
24. Het spel met de dobbelstenen en straten. 

 
De winnaar van de puzzel van vorige maand is Mevr. G. Eerden. Foto: Johan Eisma
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Paar weetjes over 
schaatsen
Bij het ter perse gaan van dit magazine zijn de 
Olympische Spelen in Beijing net voorbij.
Op 17 februari stond de teller op 15 medailles.
In geen andere sport won Nederland meer 
Olympische medailles dan in het schaatsen.   

In Sochi 2014 resulteerde dit in een recordscore van 
23 plakken, vier jaar later in PyeongChang waren 
het er 17.
Gelijk vanaf de eerste dag was er goud voor Irene 
Schouten. Met dit Olympisch toernooi namen zowel 
Sven Kramer als Ireen Wüst afscheid van hun 
indrukwekkende schaatscarrière. 

Onze eerste plakken werden gewonnen in Oslo in 
1952, drie zilveren.
Twee werden gewonnen door Kees Broekman op de 
5000 meter en 10.000 meter en één door Wim van 
der Voort op de 1500 meter.

De laatste jaren is er helaas niet vaak natuurijs in 
ons land.
Dat was vroeger wel anders, wij senioren, of ‘de 
jonge ouderen’ stonden toch wel iedere winter op 
het ijs.
Op ‘houtjes’ ofwel Friese doorlopers.

Schaatsen is van alle tijden.

*  De allereerste schaatsen werden gemaakt van 
dierenbotten en stammen uit de prehistorie.
Daarom werden ze ook wel ‘glissers’ genoemd. 
Een ‘glis’ is een rib of middenvoetsbeentje van 
een dier.

*  Rond 1200 verschenen de eerste schaatsen van 
hout.

*  De voorloper van de kunstschaats  was de 
rondrijschaats: van hout met een ijzer eronder, 
waarop stellen samen over het ijs konden 
zwieren.
Net als de huidige kunstschaats werd het ijzer 
hol geslepen zodat je er cirkels en achtjes mee 
kon rijden.

Dementie in de 
samenleving.
In Nederland zijn op dit moment ongeveer 290.000 
mensen met dementie. 
De verwachting is dat dit aantal stijgt tot ongeveer 
420.000 in 2030 en 520.000 in 2040. 
Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de 
belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Mensen 
met dementie verliezen in toenemende mate hun 
cognitieve vaardigheden. 
Dit heeft grote invloed op niet alleen het leven van 
de persoon met dementie, maar ook op zijn of haar 
naasten. 

Dementievriendelijk reizen met de trein.
Bijna iedereen houdt van reizen, maar voor mensen  
met dementie kan een treinreis best spannend zijn. 
Bij de NS  zijn medewerkers hierop nu goed 
voorbereid.
Ze volgden een online training,  van Samen 
dementievriendelijk en Alzheimer Nederland en het 
ministerie van VWS, om beter om te kunnen gaan 
met mensen met dementie.

Ze kunnen nu op een respectvolle manier reizigers 
helpen.
Ze leerden onder meer het GOED-ezelsbruggetje: 
Geruststellen, Oogcontact maken, Even doorvragen 
en Dankjewel zeggen.

NL DOET

Op vrijdag 11 & zaterdag 12 maart 
organiseert het oranjefonds weer NLdoet! 
De grootste vrijwilligersactie van 
Nederland.

NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 
nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de 
mouwen te steken! En omdat goed voorbeeld doet 
goed volgen zal het team van Vrijwilligers Amaryllis 
deze dagen uiteraard ook een aantal klussen 
aanpakken!
In Leeuwarden en omgeving zijn heel veel klussen te 
doen. Voor elk wat wils!

Doe je mee? Jouw inzet is dus hard nodig 
en meer dan welkom! 
Meedoen als vrijwilliger is simpel; Zoek op nldoet.nl 
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‘Hoofdreiscoupé’ van NS en Alzheimer 
Nederland op tournee.
Realistische treincoupé reist langs 12 
verpleeghuizen voor mensen met dementie.

Veel verpleeghuisbewoners kunnen niet meer 
zelfstandig reizen.
Speciaal voor bewoners met dementie in 
verpleeghuizen heeft NS de Hoofdreiscoupé 
ontwikkeld. Het is een nagebouwd treinstel, dat 
langs twaalf verpleeghuizen reist.
Dankzij de rode banken, de wiebelende prullenbak 
en het tafeltje is het net en echte coupé.
De coupé prikkelt de zintuigen - kijken, voelen en 
horen - en kan verloren gewaande  herinneringen 
oproepen. Kijkend uit het ‘raam’ van de coupé glijdt 
het landschap voorbij, het lijkt alsof de trein echt 
over het spoor rijdt.
De eerste coupé is geplaatst in juni 2021 en in maart 
2022, dus volgende maand, wordt de 
Hoofdreiscoupé  geplaatst in Friesland.
Per locatie blijft de coupé een maand lang staan.
Waar precies en in welk verpleeghuis het geplaatst 
wordt, was bij de NS nog niet bekend. Misschien 
moeten we de media ( kranten etc.) even in de 
gaten houden.

Bron: Magazine Alzheimer Nederland/NS
en Janny

Tuintips voor maart

In maart kun je al beginnen met het vullen van 
bakken, potten of mandjes met voorjaarsbloemen.
Daarnaast zijn er wat onderhoudsklusjes waarmee 
je aan de slag kunt. 

Snoeien
• Verwijder dode takken uit struiken en 

klimplanten. Twijfels? Krab een stukje van de 
bast weg. Zie je daaronder groen, dan betekent 
dit dat er nog leven in de tak zit. Is het bruin 
onder de bast, dan kun je de schaar erin zetten.

• Snoei rozen en bemest ze meteen.
Dan hier gelijk een tip betreffende 
bananenschillen als natuurlijke messtof. 

Bananenschillen zijn rijk aan kalium en fosfor.
* Leg enkele bananenschillen twee dagen lang te 

weken in één deel water.
*  Haal de schillen eruit en vul het bananenwater 

aan met nog vier delen water.
*  Gebruik het water een keer per maand om de 

rozen een boost te geven.
Je kunt de schillen of in stukjes ook gewoon zo 
onder je struiken en planten leggen. Ik deed bij 
mijn klimrozen!
Daar zullen ze composteren en de bodem 
natuurlijk voeden. 
(Verder is het bananenwater ook geschikt voor 
pelargoniums en fuchsia’s) 

• Snoei clematis terug.
• Knip oude stengels van vaste planten af.
• Snoei de vlinderstruik. 
• Knip lavendel terug. (dit kan ook in het najaar!)

Wat je verder nog kunt doen
• Bestel zaden van eenjarige zomerbloemen.
• Maak zelf plantenlabels van ijsstokjes, 

verfroerstokjes of wasknijpers.
• Schrob potten en bakken goed schoon.
• Bewerk de grond voor de border.
• Verspreid een laag compost in border.

Heeft u alleen een balkon, maak het dan gezellig 
met bakken vol fleurige voorjaarsbloemen. Voor 
maandenlang plezier.

Tips o.a. uit:  VT Wonen Tuin

een leuke klus bij jou in de buurt en meld je aan! 
Alleen, of nog leuker met je sportclub, collega's, 
vrienden of familie.

Wat het je oplevert? 
Door mee te doen ervaar je hoe leuk het is om je als 
vrijwilliger in te zetten, je helpt een sociaal 
maatschappelijke organisatie én het is nog gezellig 
ook!
Er zijn klussen zoals: opknappen, opruimen, 
schoonmaken, tuinieren, en nog veel meer.

Lukt het je niet om aan NLdoet mee te doen maar 
wil jij wel graag als vrijwilliger aan de slag? Neem 
dan eens een kijkje op samenleeuwarden.nl of 
neem contact op met het team Vrijwilligerswerk 
van Amaryllis via 
vrijwilligerswerk@amaryllisleeuwarden.nl
of telefonisch via 058-303 0400
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Dagjes uit.
Deze keer heb ik gekozen voor twee musea dichtbij 
en wel in onze eigen stad.

Fries Museum.
“ à La Campagne: het Franse licht van 
Maris tot Monet”

Velden met klaprozen, lieflijke kusten voor bloei-
ende boomgaarden.

Ontdek dit voorjaar in het Fries Museum de invloed 
van het Franse licht in de 19e eeuwse schilderkunst.

Ruim 90 schilderijen en tekeningen uit de top-
collectie van Museum Boijmans Van Beuningen 
komen eenmalig naar Leeuwarden.
Dwaal door de prachtige landschappen van onder 
ander Cézanne, Renoir, Monet, van Gogh en vele 
andere.

Deze nieuwe tentoonstelling duurt tot 17 juli 2022 

• De collectie treinen bestaan uit grootspoor 
treinbaan. Boven de oldtimers rijden twee 
spectaculaire spoorbanen onder andere met 
geluid. 

• De collectie meccano is voornamelijk oud 
etalage materiaal en is daarom van hoge 
kwaliteit.

• Collectie radio’s en fotografie. In het museum is 
een overzicht gegeven van de ontwikkeling van 
de radio en fotografie van de afgelopen honderd 
jaar.

Het museum is geopend van woensdag t/m zondag 
van 13.00 -17.00 uur 

’t Andere Museum, 
van Oldtimer tot Kant

Textielschatten, een jubileumtentoonstelling 
Te zien tot en met 1 mei 2022.

Het museum is gevestigd 
in een pakhuis (gebouwd 
in de 19e eeuw) met 
gevelsteen “Koophandel” 
en een woonhuis uit 1872 
en bevindt zich aan de 
Oostersingel 8. 

De eerste tentoonstelling waar het museum 20 jaar 
geleden mee begon was ‘Kantreis door Europa’: een 
unieke tentoonstelling die naast kant een collectie 
kantkloskussens laat zien. Deze tentoonstelling is 
nog altijd te bewonderen als vaste tentoonstelling 
van het museum.

De collectie kant en kantkloskussens is in de 
afgelopen 20 jaar aanzienlijk uitgebreid, evenals de 
textielcollectie, deels door schenkingen en deels 
door aankopen, voor het museum reden om deze 
textielschatten te tonen in een 
jubileumtentoonstelling.

Hoofdbestanddeel van de textielcollectie van het 
museum wordt gevormd door de kantcollectie. De 
tentoonstelling laat u onder meer bijzondere kanten 
zien vanaf de 18e eeuw tot aan de jugendstil 
periode.
Verder kunt u in het museum genieten van:

• De collectie oldtimers bestaat grotendeels uit 
vooroorlogse auto’s en met de naoorlogse auto’s 
worden rally’s gereden. Foto: Johan Eisma
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Even terugblikken.
Het was een vooral natte februari met een paar 
stormen, maar met maart in het vooruitzicht 
hopen we toch op wat drogere en ook warmere 
dagen. 

Wat opviel dat alles veel duurder is geworden.
Aan de pomp, bij de maandelijkse afschrijving van 
de energiekosten en vooral aan de kassa van de 
supermarkt.
Weer een maand waar een nieuw record wordt 
geboekt.
( in januari lagen de gemiddelde consumenten-
prijzen 7,6% hoger dan een jaar geleden!).

Kassabonnen vergelijken en wat blijkt? Voor 
dezelfde boodschappen betaalde je zomaar  € 3 in 
een week meer.
Ook de koffie wordt duur betaald, oorzaak is de 
mislukte oogst in Brazilië.

Dit jaar kunnen huishoudens met een laag inkomen 
een extra tegemoetkoming van € 200 voor de 
gestegen energieprijzen verwachten.
Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten.
Nibud raadt minima aan alvast contact te zoeken 
met hun gemeente.

Dinsdag de 15e kwam dan eindelijk de verlossende 
zin van Minister Ernst Kuipers: ‘het land gaat weer 
open’. Van de strengste lockdown in Europa tot alle 

Art Connection
Het concert in maart is in het WestCord WTC 
Hotel op zondag 13 maart om 15.00 uur met 
gitarist Eddie Mulder.

Cultuurtips:
- NHL Stenden Galerie , expositie Annet van 

Klinken. 16 februari – 19 april. Facebook: 
Annet’s Art.

- Muzikale Iterij, Huiskamertheater “De Wier” te 
Koarnjum. Bob de Boer draait de meest 
uiteenlopende genres muziek over eten en 
drinken terwijl Wieke de Haan allerlei 
“tapaslijke” gerechten serveert. 

Toegangsprijs €29,50. Opgave en info: 06-
54763154/ bobdeboer@pinupsanddowns.com
Facebook: Concerts @ More

Welkom, mede namens Bob de Boer.
Art Connection, Ed en Wilma van Dijk
0652473558

remmen los. De 18e gingen de eerste versoepe-
lingen in, inclusief ruimere openingstijden en een 
kortere isolatieduur.

Na bijna twee verloren jaren staan de uitbaters van 
clubs, discotheken en nachthoreca te popelen om 
weer los te gaan. Het is niet perse onze doelgroep, 
maar de jongeren kunnen dan weer uitgaan. 
Ook zij hebben het, net als wij senioren, niet 
gemakkelijk gehad.

Mondkapjes mogen af, behalve in het ov en op 
luchthavens, de anderhalve meter afstand hoeft niet 
meer en de QR-code is overbodig. Maar wanneer u 
van plan bent naar het buitenland te gaan met 
vakantie, dan is de kans groot dat u de QR-code 
nodig heeft. Dus bewaar de app of formulier nog 
maar even.

Het is wel even wennen, ons leven terug van voor 
de pandemie.  
Maar ook geen virologen, specialisten en aan-
verwante deskundigen meer aan de talkshowtafels, 
we hebben ze allemaal voorbij zien komen. 
Het was bijna iedere avond raak.

Gaan en staan waar je wilt, ook naar het buitenland.
De dagbladen staan al vol met paginagrote 
advertenties van touroperators die je graag naar 
zonnige vakantieoorden willen vliegen.
Laten we er van genieten het jaar is nog vroeg!
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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:
Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408   
hwijnstra@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



27

- DATA ACTIVITEITEN MAART 2022 -
Wo. 2 mrt 9.30 uur wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 2 mrt  14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek koersbal
Do. 3 mrt 9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie

Zo. 6 mrt 14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek instuif (indien mogelijk)
Ma. 7 mrt 14.00 uur het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Wo. 9 mrt . 13.30 uur Eeltsje’s Hiem, Westeinde klassiek op het witte doek

Wo. 16 mrt 9.30 uur wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 16 mrt 14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek koersbal
Do. 17 mrt 14.00 uur Sliekerfilm, Wilhelminaplein film lady bird
Do. 17 mrt 14.00 uur het vooronder, de Gealanden adviesraad
Vr. 18 mrt . 14.00 uur redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Za. 26 mrt 14.30 uur Kurioskerk Julianalaan Muziek, Weima & vd Werff

Ma. 28 mrt 9.30 uur Westenkwartier, Verdistraat 1 verdelen/bezorgen bulletin

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud
 

Lusy Pedicure, bĳ  u thuis 
of in mĳ n praktĳ k.
Wilt u een afspraak maken of meer informatie?
Neem dan contact met me op via 
telefoonnummer 06-15021276.

Graag tot ziens!

* Op vertoon van deze bon krijgt u 10 euro korting op een behandeling.
 Geldig tot en met 30 juni 2022.

Lusy

Kortingsbon
ter waarde van

10 euro

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
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