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Een mooie tuin 
is een lust voor het oog.  

Genieten van de tuin, 
een aangename 
aanblik.
De prachtige boom die 
toch echt moet worden 
bij gesnoeid. 
De sierbestrating zonder 

de groene aanslag  en al dat onkruid ertussen. 
Zo zijn er altijd tuinklussen om de tuin verzorgd 
te houden. 
Over bestrating gesproken: Met mijn 
milieuvriendelijke borstelmachine maak ik uw 
bestrating, uw pad of parkeerplaats weer mooi 
schoon! En met mijn kleine maar sterke 
verhakselaar, kan ik meestal de in uw tuin 
afgezaagde takken direct verwerken tot kleine 
houtsnippers. Scheelt weer kosten voor de 
betaalde stortplaats, gedoe met een kar en 
kostbare tijd. Zeer efficiënt!
Losleden ontvangen uiteraard korting op het 
uurtarief!

Componist Sir Karl Jenkins dirigeert zijn ontroerende The Armed Man
een werk waarin de wereldvrede centraal staat.

Met projecties op vijf reusachtige beeldschermen, een kolossaal orkest en een indrukwekkend koor van 2000 
zangers uit zo’n dertig verschillende landen weet hij heel veel luisteraars te raken. 
Dit unieke concert wordt vooraf gegaan door een optreden van pianist Daniel Barenboim, dirigent Simon 
Rattle en de Berliner Philharmoniker in een antiek openluchttheater in Athene. 
Presentatie: Rudolf Nammensma. 
Datum: woensdag 13 april aanvang 13.30 u einde 16:30 u, Locatie: Eeltsjes Hiem,  Pieter Sipmawei  11   
8915DZ Leeuwarden. Toegang: € 5,00, dat is inclusief koffie of thee in de pauze.

Ook deze voorstelling is weer tot stand gekomen 
door de samenwerking van LOS en Wijkbelang 
Westeinde.En geldt dus ook voor de bewoners uit 
de wijk Westeinde.

Opgave: Via de LOS telefoon met nr: 06-26275563
Vanaf 01-04-2022 tot 12-04-2022 tussen 19:00 uur 
en 21:00 uur.
Tot ziens op 13-04-2022
De activiteitencommissie. 

Muziek op het Witte Doek
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Vrijheid

Vrijheid is een begrip wat wij als senioren maar al te goed weten. 
Velen hebben de jaren 40-45  als kind of jong volwassene nog 
meegemaakt. De beelden die nu afgelopen maand onze huiskamers 
binnen kwamen roepen vast herinneringen op. 
Daarna de schaarste van alles wat nodig was die de babyboom golf 
heeft ervaren.
De grote woningnood die dat met zich meebracht.  De wederopbouw 
en welvaart van de jaren 50 -60-70. Met z’n allen hebben we de 
schouders eronder gezet.
Wanneer wij nu onze blik naar het oosten richten zien we dat de 
geschiedenis zich daar herhaald en ons ook op diverse onderdelen 
raakt. Ook zij moeten de toekomst straks richten op de wederopbouw.
Ruim 70 jaar hebben wij hier nu van vrijheid kunnen genieten. Daar 
hebben we de afgelopen jaren niet altijd bij stil gestaan, het is zo 
vanzelfsprekend dat alles hier zo is zoals het nu is.
Ineens kan het van de ene  op de andere dag  veranderen dan heb je je 
daar in te schikken hoe moeilijk dat ook zal zijn. 
Laten we blij zijn dat we hier in vrijheid kunnen leven.

Vrijheid is leven zonder muren 
Waar gedachten en gevoelens  
Je stappen en woorden
Onbekommerd vrijelijk
Kunnen gaan en bestaan
Vrijheid is zelf bepalen wat je doet 
Laten we van deze verworven vrijheid  genieten. 

Mariet Wit
voorzitter.  

Van de Bestuurstafel

Foto: Johan Eisma
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“Kopzorgen van de Zorg”

Voorlichtingsbijeenkomst op 14 april

De WMO, een instantie in de gemeente waar we 
vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. Heeft 
u interesse?

Bezoek dan de bijeenkomst die LOS organiseert  
over wat er wel en niet mogelijk is als senioren een 
beroep doen op de WMO. 
Deze zal plaatsvinden op donderdag 14 april a.s. 
aanvang 14.00 uur einde rond 16.00 uur in de 
Kurioskerk, Julianalaan  48.
De toegang is vrij. 

Wat kan de WMO ons bieden?
Een  ambtenaar van de gemeente zal over diverse 
facetten daarvan uitleg  geven.
Tevens zal mevr. Annalies van der Veen vertellen 
over de problemen die op u afkomen als uw partner 
in een verzorgingshuis komt.
Haar organisatie “zicht op geld” neemt u alle 
problemen uit handen.
Dit alles zal het eerste gedeelte van de middag zijn, 
er kunnen natuurlijk ook vragen worden gesteld.

Na de pauze willen we graag van U weten welke 
wensen  u in uw straat/wijk kenbaar wilt maken 
door het op papier te noteren. 
Later zal hier een evaluatie uit komen die naar de 
Gemeente gaat.
Wij verwachten een leerzame en gezellige middag 
en hopen u daar te mogen verwelkomen.

Graag aanmelden voor deze bijeenkomst. 
Dit kan op  4 en 5  en 6 april bij Mariet Wit van 
18.30 -19.30 uur
Op telefoonnummer:  058 2157805. 

Voorjaarsconcert.

Eindelijk mogen we weer een groot evenement 
gaan organiseren!

Het nieuwjaarsconcert kon helaas niet doorgaan.
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. U bent van harte welkom op deze middag.

Er zal tevens een verloting zijn, dit als 
tegemoetkoming in de kosten van deze middag.
Wilt u voor de verloting  gepast geld meenemen. 
€5,-- per envelop. Dat scheelt ons heel wat gewissel.
Tot dan,  de activiteitencommissie.
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Contributie 2022

De meeste leden hebben een automatische incasso, 
dat is makkelijk voor de administratie.
Al die leden hebben dus tegelijk de contributie 
betaald.
Van de leden, die het bedrag zelf overmaken, 
hebben de meesten dat al gedaan. 
Voortreffelijk.
Nog enkelen moeten het nog doen. 
Als u het nog niet gedaan hebt ontvangt u bij deze 
LosVast een brief waarin gevraagd wordt dat alsnog 
te doen.

OPROEP AAN ONZE LEDEN….
Wie kan en wil ons helpen om het ledenaantal van 
LOS te vergroten? Heeft u familie, vrienden of buren 
en zij zijn ook “nog senioren”, wilt u dan eens 
vragen of ze lid zouden willen worden van onze 
actieve LOS vereniging? U weet als geen ander, wat 
de vele voordelen zijn van onze vereniging. Denk 
aan de uitstapjes, wandel en fietsgroepen, film, 
museumbezoek…..en nog veel meer interessante 
service gerichte hulplijnen….en bovendien ons 
informatieve maandelijks magazine/clubblad 
LosVast, waar u nog eens kunt nalezen wat nog 
meer wordt georganiseerd of wordt aangeboden. 
Enfin….we hebben echt uw hulp nodig!

Als u ons van de geïnteresseerde aspirant-lid de 
personalia wilt doorgeven, de naam, adres en het 
telefoonnummer….dan zullen wij uw contact 
spoedig benaderen!

U kunt onze secretaris bereiken via mailadres 
secretaris@losleeuwarden.nl of via de telefoon 
onder nummer 058 2668131
Alvast reuze bedankt voor uw inzet en hulp!
Het bestuur van LOS.

Beste concertvrienden,

Na bijna een half jaar kunnen we weer terecht in 
onze oude en vertrouwde Kanselarij.
Vanaf 27 maart gaan we weer afwisselend naar het 
WestCord WTC Hotel en de Kanselarij.
Bij grotere orkesten of koren vaak naar het 
WestCord WTC Hotel, bij kleinere naar de Kanselarij.
-Zondag 3 april 15.00 uur, WestCord WTC Hotel: 
Andante.
Andante bestaat uit 15 violen, 12 blazers, trompet, 
trombone, saxofoon, klarinetten, dwarsfluiten, 
hobo, fagot, piano, 2 contrabassen en drums. 
Romantische lichtklassieke muziek uit de 19e eeuw, 
maar ook hedendaagse chansons en nummers van 
de Ramblers. www.andantebolsward.nl

Art Connection
Ed en Wilma van Dijk

MOOI VERHAAL!
Op 26 februari hebben we een prachtige lezing 
gehad over Stadswandeling ANWB 1971
van Jaap de Groot. De zaal was weer goed gevuld! 
We hadden de QR code en het mondkapje niet 
meer nodig. Erg prettig! Zo te horen, vonden de 
bezoekers het weer prachtig.

Bedankt Jaap.

WIE HEEFT NOG 
GOEDE IDEEËN??
De activiteitencommissie heeft een paar vreemde 
jaren achter de rug, vanwege corona.
Iets organiseren en weer afzeggen...
We zijn nu een beetje door onze ideeën heen en 
willen u vragen:
Wat zou u graag eens willen zien, horen of 
meemaken op een zaterdagmiddag in de 
Kurioskerk?

U kunt uw ideeën via mail of telefoon doorgeven.
Mail:  tan8947@hetnet.nl
Tel. 058-2135043
We zijn benieuwd naar jullie tips!!
Groeten van de activiteitencommissie.
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Jaap’s Hoekje

Mien jonge(s)jaren inne 
Oosjestraten - 3
In de vorige LosVast zijn we op onze 
wandeling door de beide 
Oosterstraten -twee loopstraten van het zuiverste 
water- aangekomen bij de ‘grens’, de kruising van de 
Oude met de Nieuwe Oosterstraat (west/oost) én 
Tweebakmarkt met Druifstreek (noord/zuid).

Bij gebrek aan een speeltuin….
Als kinderen van winkeliers uit de Oosterstraten 
spelen wij dagelijks op het schoolplein van de 
Willem Lodewijkschool aan de Druifstreek. Daar is 
ruimte in overvloed. Wij voetballen (‘sjotten’) er ook 
met elkaar totdat we pimpelpaars aanlopen, maar 
ook houden wij hier onze zogenaamde 
‘kopcompetities’. Voetballen op straat is ‘ten 
strengste’ verboden, dus komt het regelmatig voor 
dat politieagenten te fiets proberen de bal in te 
pikken.
Maar zo gauw als de agent op de Tweebaksmarkt 
wordt gesignaleerd (b.v. doordat hij uit de 
Korfmakersstraat komt fietsen) dan wordt groot 
alarm geslagen (“PLISIE!!”) en schoppen we de bal 
op het dak van de gymnastiekzaal van de school. Wij 
trekken ons terug in de tuin van het zusterhuis van 
het Stadsziekenhuis (tegenwoordig het domicilie 
van de advocatenbroers Anker aan de Ossekop). 
Daar klimmen we via de muur en de regenpijp 
omhoog en verschuilen ons achter een muurtje op 
het dak. Daar wachten we af tot de voorbijfietsende 
agent uit het zicht verdwenen is. Als de kust weer 

veilig is kunnen 
we verder 
‘’ballen’.
Als ik de Nieuwe 
Oosterstraat-
van-toen vanaf 
de Tweebaks-
markt/Druif-
streek (foto 1) 
inloop
dan tref ik 
rechts de 
bloemenzaak 
van Wim 
Akkerman aan. 
Een prachtige 
grote winkel aan 

de Druifstreek voor het luxe bloemwerk en een 
kleine kiosk in de Nieuwe Oosterstraat, voor het 
‘kleine bosje’. De bloemistenfamilie bestaat uit 
vader, moeder, zoon Machienus en dochter Rola en 
nakomertje Margot (Margootje). De familie is -in 
onze ogen- welgesteld en dat steken ze ook niet 
onder stoelen of banken. Zo rijdt Akkerman senior 
niet in een doorsnee auto zoals de meeste 
buurtgenoten (zo zij zich een auto kunnen 
permitteren) maar in een dikke Amerikaan. Zijn 
echtgenote stelt de show in de straat met haar dure 
(echte!) bontjassen. Dochter Rola emigreert met 
haar echtgenoot naar Amerika; volgens haar 
moeder zijn ze daar zo welvarend “dat ze wel vijf 
verschillende soorten beleg op brood hebben”. 
Zoon Machienus neemt op enig moment de zaak 
over nadat hij zelf eerder aan het Naauw 
bloemenwinkel Lenteweelde heeft gehad.

Kaas en duiven
Naast de bloemenkiosk hangt een ander ‘luchtje’. 
Daar zit de kaashandel van Jan van der Baan sr. Hij is 
hier de opvolger van zijn schoonvader U. Romkema. 
De Van der Baans hebben twee kinderen, ‘jonge’ 
Jan zijn we al eerder tegengekomen in de Oude 
Oosterstraat waar hij een hengelsportwinkel heeft, 
en een dochter die Jannie heet.
Kaasboer Van der Baan is alle dagen in zijn winkel te 
vinden, behalve op zaterdagmiddag. Dan kan hij 
urenlang op het platte dak achter huis staan te 
schudden met zijn bus met duivenvoer om de 
wedstrijdduiven naar binnen te loodsen.
De meeste buurvrouwen zijn niet zo blij met de 
duiven, althans niet met de duivenpoep op hun 
witte was.
Buurman Tjeerd Velstra is slager en vader van vijf 
zonen: Joop, Wim, Gauke, Arie en Tjeerd.
Joop trouwt met een dochter van Smilde uit 
Heerenveen, Wim is de opvolger in de slagerij en 
Tjeerd kennen de meeste Leeuwarders nog wel als 
de discjockey van Vat’69.
De familie is goed kerkelijk: op zondag mogen de 
kinderen ab-so-luut niet buiten spelen, maar een 
beetje hypocriet zijn de Velstra’s wel, want 
‘moeders’ hangt op de wekelijkse rustdag wel de 
was -aan de achterkant van het huis- te drogen!
Nadat Wim de zaak overneemt en het pand van de 
kaaswinkel te koop komt, wordt die bij de slagerij 
aangetrokken. Wim boert hier jarenlang goed, maar 
gezondheidsproblemen nopen hem de zaak over te 
doen aan zijn ‘meesterknecht’ Jacky, die de slagerij 
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nog steeds runt en de oude bekende naam Slagerij 
Velstra heeft gehandhaafd.

Daar zit muziek in
Naast slager Velstra, op nummer 4, hebben wij 
vanaf 1936 (foto 2) een winkel; eerst mijn 
grootouders, later mijn ouders. Wij noemen ons 
Muziekhuis de Groot (foto 3) en hebben eerst 
alleen de beschikking over het grootste deel van het 
vreemd ingedeelde pand. Het kleine rechter deel 
-met een aparte ingang- is ooit een dagwinkeltje ‘in 
kaas’ geweest. Vervolgens verkoopt Klaas Postmus 
er stropdassen onder de naam Cravatte Kayo.
Wij handelen in grammofoonplaten, 
muziekinstrumenten, radio’s, televisies en de -in die 
tijd- razend populaire muziekmeubelen 
(combinaties van radio, platenwisselaar en meubel). 
Ook is hij een van de eerste Leeuwarder winkeliers 
die televisies verhuurt. Dat zijn de loodzware, maar 
oerdegelijke Amerikaanse Bell-televisies.
Zeer speciale klanten hebben we aan de ‘bewoners’ 
van de Leeuwarder Strafgevangenis en het Huis van 
Bewaring. Voor bijzondere uitzendingen -zoals 
voetbalinterlands- wordt er een televisie gehuurd 
die wij naar de recreatiezaal van de boeven brengen 
en aansluiten, maar na elk bezoek aan de bajes is 
het ook wel fijn om weer buiten te zijn.

Tot maart 1970 heb ik in de ‘muziek’ gewerkt, met 
name in de grammofoonplaten. Meer zekerheid 
vind ik op enig moment bij de Algemeene Friesche, 
later AGO en nu AEGON. Vader gaat alleen verder 
en houdt het nog vol tot 1979. Dan draait hij de 
winkeldeur definitief op slot en slijt zijn laatste 
werkzame jaren op kantoor bij de Gemeentelijke 
Sociale Dienst aan het Noordvliet.
Op het moment dat wij hier komen wonen hebben 
we de familie Eisinga als naaste buren, een familie 
die er ‘gewoon’ woont en geen winkel heeft. Dat 
duurt niet zo lang, want dan komt de familie Van 
der Zwaag en die vestigt er een brillenzaak. Feitze 
van der Zwaag en zijn echtgenote Janny krijgen hier 
drie kinderen, Tjeerd, Margriet en Hans. Later 
verhuizen ze naar nummer 20 ‘even verderop’, waar 
ze hun intrek nemen in het oude pand van Radio 
Hofenk. 
Hubert Hoogeveen (‘Huipie’) de fotograaf, bekend 
als Foto Technika, wordt onze nieuwe buur.

Nog een slager
Slager de Haan is 
de tweede slager 
‘op het streekje’; 
hij heeft zijn 
slagerij op 
nummer 8 (foto 
4). De familie 
woont achter de 
winkel. Met zijn 
zoon Henk 
(Henkie), een 
stevige Hollandse 
jongen, 
voetballen we 
bijna dagelijks op 
het schoolplein. Henks bijnaam is ‘schuddebol’ 
omdat hij bij het hollen zo ontzettend met zijn 
hoofd heen en weer schudt.

Hansma en Jansma
Vervolgens twee kleine dagwinkeltjes; de eerste is 
van ‘schoenlapper’ Ritske Jansma, de tweede van 
bloemenman Siep Hansma (“Lotus”).
De schoenmaker is een fleurige verschijning in de 
straat, altijd opgewekt, steeds een grap en grol. Eén 
van zijn zeer speciale, persoonlijke dichtregels, die 
nergens op slaan, ken ik nog steeds: “Ten hoogst’ 
verbolgen bleef de olifant het schip achtervolgen”.
Een stukje poëzie dat hij maakt op zijn buurman en 
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Gedichtje.
Naar de markt en niets vergeten!
Dan naar huis om iets te eten!
Laat op de markt het muntje klinken!
Dan naar huis om wat te drinken.

                  Uit: ‘Gijsje  mooi meisje’
                     Uitg. Ploegsma 1975

zichzelf luidt: “Hansma en Jansma, die zaten op de 
stoep, Hansma zei: ‘Wat stinkt het hier en Jansma 
liet een poep’.
Zeer speciaal in het kleine winkeltje van de 
schoenmaker is de zware stansmachine, die hij met 
handkracht start en waarmee hij met speciale 
stansmessen zolen of hakken uit een plaat leer 
drukt. 
Ritske is helemaal kierewiet van wielrennen; in de 
straat is hij de vraagbaak voor alles wat er zich in de 
Tour de France afspeelt. In de tijd dat een radio in 
de winkel nog geen gemeengoed is doet hij ’s 
middags de winkeldeur op slot om zich bij de vitrine 
van Het Vrije Volk aan de Tweebaksmarkt op de 
hoogte te stellen van de Tour-uitslagen van die dag.
Op een mooie zomerse dag sluit hij ook graag de 
winkel en fietst dan naar de Grote Wielen; daar 
geniet hij van het heerlijke zonnetje. En de klanten 
dan, zult u zich afvragen. Wel daar heeft Ritske even 
geen boodschap aan: ‘Die komme een andere keer 
wel weer!’
Buurman Siep Hansma is een man van een heel 
ander kaliber. Hij is de grote charmeur van de straat, 
ondanks -of misschien ook wel dankzij- het feit dat 
hij stottert. De winkel in de straat werd Siep te klein 
en hij verhuist op enig moment naar de Verlengde 
Schrans, hoek Carel Fabritiusstraat   Weer later 
verkast hij met zijn hele ‘hebben en houwen’ naar 

Terschelling om er te werken en te wonen.

Vis en groente
De laatste twee zaken voor de kruising met de 
Kruisstraat bevinden zich beide in de voedselketen. 
De viswinkel van Klijnstra (foto 5) wordt er 
voortgezet door de familie De Graaf. Zoon Arie volgt 
zijn vader al vrij snel op. Voor veel vrouwen is Arie 
niet de felbegeerde adonis, hij blijft lang vrijgezel. 
Toch komt hij ‘aan de vrouw’; een struise Zeeuwse 
vindt bij hem het huwelijksgeluk, en schenkt hem 
meerdere nakomelingen. De buurt staat versteld!
Jan van der Meulen en zijn vrouw Iemkje, de 
overburen van De Graaf, hebben een groentewinkel 
(foto 6). Later neemt zoon Wiep de zaak over en 
laat hem uitgroeien tot een begrip, vooral door de 
leveranties aan veel horecazaken. Nog maar twee 
jaar geleden is Martin, de derde generatie ‘van 
groenteboer tot groenteman’, gestopt met de 
winkelverkopen.

Het kruispunt Nieuwe Oosterstraat/Kruisstraat is 
een mooie plek om de wandeling even te 
onderbreken. In de volgende LosVast wandelen we 
hiervandaan de straat uit..

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com
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Intermezzo brengt 
MOED!

Zij komen op zaterdag 30 april voor ons optreden in 
de Kurioskerk,  Julianalaan 48, 8932 AA Leeuwarden
U kunt zich vanaf 20 april opgeven bij: Grietje 
Tanahatoe. Bellen graag tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Tel. 058-2135043 of 06-20279596
Graag uw lidmaatschapsnummer bij de hand 
houden.
Entree € 5,00 , introducee € 7,50. Dit is inclusief het 
pauzedrankje.
De aanvang is om 14.30 uur en ca. 16.30 uur is het 
afgelopen.
Het programma van Intermezzo ziet er goed uit en 
we hopen u weer te ontmoeten.
De activiteitencommissie

MOED! 
Een muzikaal Intermezzo

 
De muziekvoorstelling MOED! gaat over ouder 
worden, vriendschap en grenzen verleggen. Froukje 
verkoopt na 40 jaar haar kostuumzolder, omdat ze 
een B&B in Frankrijk gaat beginnen. Haar 
vriendinnen helpen haar met de grote schoonmaak 
en verhuizing. De kostuums nodigen uit tot muzikale 
uitspattingen en brengen de vriendinnen nog 
dichterbij elkaar. Afscheid nemen doet pijn, maar 
wat je meeneemt in je hart, zit er voor altijd en dat 
geeft MOED!
 
Geniet van een muzikale voorstelling met prachtige 
klassiekers en bekende meezingers. De dames van 
Intermezzo brengen niet alleen een herkenbaar 
verhaal, voor iedereen die te maken krijgt met een 
ouder wordende huid, maar zingen ook als nooit 
tevoren.

Foto’s: Framed by D

'In mijn koffer op zolder'
Tijdens de vergadering van bestuur en adviesraad 
van LOS op 17 maart jl. kwam onder meer de 
inhoud van ons magazine LosVast ter sprake. De 
redactie van dit magazine kreeg van aanwezigen 
veel waardering voor opmaak en inhoud van het 
blad. Iedere maand wordt veel tijd en zorg besteed 
aan het magazine voor het bij u in brievenbus of op 
mat beland. Naast de vaste columns van 
vertrouwde namen wil LosVast ook een podium zijn 
voor persoonlijke bijdragen van lezers. Dit willen we 
ook doen in een nieuwe rubriek: In mijn koffer op 
zolder. De naam van de nieuwe rubriek is ontleend 
aan een boek van José Franssen, waarin ouderen 
schrijven over gebeurtenissen en ervaringen die hun 

leven mee vorm, zin en/of kleur gaven.

LOS kent ruim 1000 leden! Ieder van u heeft wel een 
verhaal 'in de koffer' dat de moeite waard is. 
Daarom deze oproep van bestuur en redactie 
LosVast aan ieder van u: is er een gebeurtenis of 
ervaring uit uw eigen leven dat aardig of de moeite 
waard is om op te nemen in ons blad, schrijf of mail 
de redactie van het blad! U kunt ook schrijven over 
wat uw leven zin gaf/geeft. We hopen iedere maand 
een bijdrage van een van de leden in LosVast te 
plaatsen.
Doe mee! We kijken uit naar uw bijdrage!

Namens het bestuur,
Hajo Anema  
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Christine Dwyer Hickey: Het smalle land
Is een paperback uitgave van uitgeverij de Marmer en kost € 24,99

Zomer 1950. De tienjarige Michael, een Duits weesjongetje, mag de vakantie 
doorbrengen bij de schatrijke mevrouw Kaplan op Cape Cod. Het is de bedoeling dat 
Michael optrekt met haar kleinzoon Richie. 
Richie en Michael maken kennis met de buren, het kunstenaarsechtpaar Edward en Jo 
Hopper. Edward raakt in de ban van Richies fragiele, charmante tante Katherine, die 
niet lang meer te leven heeft. 
Ondertussen is ook de jonge Michael smoorverliefd op haar geworden. 
Het verhaal van de Hopper’s en de twee jonge, door de oorlog getekende jongens  die 
’s zomers op Cape Cod neerstrijken is de moeite waard om te lezen.
* Christine Dwyer Hickey is met dit boek bekroond met de Sir Walter Scott Prize.
De omslag van het boek is een schilderij van Edward Hopper.

Tammye Huf: Een volmaakte eenheid.
Is een paperback uitgave van uitgeverij Signatuur en kost € 22,99

Episch en waargebeurd verhaal over een verboden liefde, opoffering en vrijheid. 
Gebaseerd op het leven van Tammy Hufs betovergrootouders.
In 1848 ontvlucht Henry O’Toole aan het door hongersnood geteisterde Ierland en 
vertrekt hij naar Amerika. 
Als rondtrekkende smid belandt hij op Jubilee Plantation in Virginia. 
Daar ontmoet hij Sarah, een tot slaaf gemaakte dienstmeid die lijdt onder de 
gevaarlijke eisen en grillen van haar witte meesters, en haar plaats in de pikorde van de 
medeslaven moet vinden. 
De aantrekkingskracht tussen Henry en Sarah is groot, maar ook gevaarlijk. 
Zal hun liefde sterk genoeg zijn om de beperkingen van een maatschappij, waarin hun 
relatie als illegaal en immoreel wordt gezien, te overwinnen?

U leest het in “Een volmaakte eenheid”, een toegankelijk boek over het Amerika van de 
19e eeuw.

Lezenswaardig
De Boekenweek is dit jaar van 9 t/m 18 april
De Boekenweek eindigt dit jaar niet op de traditionele zondag, maar op Tweede Paasdag. 
Thema van deze Boekenweek is de eerste liefde.
Ilja Leonard Pfeijffer schreef het Boekenweekgeschenk en Marieke Lucas Rijneveld schreef het 
Boekenweekessay bij het thema Eerste liefde

Nieuwe puzzel
Het is weer eens wat anders: een ronde puzzel! 
U kunt aan deze puzzels eventueel met meerdere 
mensen tegelijk werken en dus van verschillende 
kanten. De puzzels hebben een diameter van 58,5 
cm en bestaan uit 500 stukjes. 
De combinatie van concentratie en ontspanning 
maakt puzzelen tot een zeer aangename bezigheid 
voor jong en oud.

De ronde puzzel ‘Birds and 
Flowers’ en ‘Bouquet and Birds’ 
kosten € 19,95 per stuk.

Verkrijgbaar bij 
www.spellenrijk.nl of bij een 
spellenwinkel.
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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 

Bloesemtocht in de Betuwe.
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.

Ingrediënten voor 4 personen
400 gram prei
25 gram ongezouten roomboter
100 gram vastkokende aardappel
380 ml. gevogeltefond
500 ml. kraanwater
50 ml. slagroom

Bereiding:
• Snijd de onderste cm van de prei. Snijd de prei 

tot halverwege in, in de lengte. Was de prei en 
snijd het groen en het wit in dunne ringen. 
Laat goed uitlekken. Snijd het lichtgroene deel in 
flinterdunne ringen en houd deze achter voor de 
garnering.

• Smelt de boter in een soeppan en fruit hierin de 
witte en groene preiringen ca. 5 min. op een 
matig vuur tot ze glazig zijn. 
Schil de aardappelen, snijd in blokjes van ca. 1 
cm en bak 1 min. mee.

Preisoep

• Voeg de fond en het water toe. Breng aan de 
kook en laat het met de deksel op de pan 20 
min. zachtjes koken. 

• Voeg de slagroom toe. Pureer de soep met de 
staafmixer helemaal glad, breng op smaak met 
peper en eventueel zout. 

Garneer de soep met de lichtgroene preiringen.

Serveertip
Meng de prei die je bewaart als garnering met 50 g 
verkruimelde Roquefortkaas.

Eet smakelijk!

Uit: Allerhande

Recept van de maand



12

VERSLAG ALV
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van LOS 
op donderdag 18 november 2021 om 14.00 uur in De Fontein.

Totaal aanwezige leden: 38 + 3 bestuursleden.

1. Opening.
De Interim-voorzitter Mariet Wit opent de 
vergadering om 14.08 uur en heet iedereen van 
harte     
welkom. We zijn blij dat we met een zo’n groot 
aantal leden, ondanks corona, toch bij elkaar 
kunnen komen.

2. Vaststellen Agenda.
Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd 
of geschrapt.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Op 13 september zijn drie politici bij ons op bezoek 
geweest om te praten over seniorenzaken, zoals 
woning, verkeer, pensioen, veiligheid enz. Het 
instellen van een ouderenambtenaar is toen ook 
aan de orde geweest.
- Op 12 oktober zijn we op bezoek geweest bij de 
OSiF. Er was een slechte opkomst. Men vraagt zich 
af of het zin heeft om door te gaan, daarom gaat 
men bij elke locatie op bezoek. Bij ons zijn ze op 8 
november aangeschoven. Wij vinden het wel goed 
dat er een overkoepelend orgaan is, maar er moet 
wel voldoende uitwisseling zijn.
- Op 21 oktober is de adviesraad bij elkaar geweest: 
Dat zijn de bestuursleden, leden van de 
activiteitencommissie en andere betrokkenen. Het 
was een zeer zinvolle vergadering.
- Verkeerseducatie heeft rijvaardigheids- en 
scootmobieltrainingen georganiseerd.

4. Ingekort verslag van de vergadering van 
14-11-2019.
- Punt 6 Ledenadministratie: Het welkomstpakket 
bevat een LosVast met een welkomstbrief, envelop 
met machtigingsformulier en eventueel  een 
cadeau.
- Punt 9 Rondvraag: Gevraagd werd hoe wij reclame 
maken. Dat doen we vooral met de Seniorenkrant, 
maar die  geeft niet genoeg ledenwinst. Het 
ledenaantal neemt licht af, waardoor we ons 
moeten bezinnen hoe we verder reclame moeten 
gaan maken. We gaan een PR-commissie oprichten.

5. Bestuurszaken.
- LOS heeft op dit moment een hoofdbestuur met 
drie bestuursleden en daarnaast een 
activiteitencommissie met 11 leden.
- Er is afscheid genomen van de oud-bestuursleden 
Willem de Boer (gaat verder als voorzitter van de 
activiteitencommissie), Margré Hasz, Leendert 
Plaisier (blijft onze financiële man). Jan van Olffen 
was ziek.
- Mariet Wit is officieel benoemd tot voorzitter.
- Froukje Bruining heeft te kennen gegeven dat zij 
t.z.t. uit het bestuur wil stappen. Ze blijft wel in de 
activiteitencommissie werkzaam.

6. Financiën.
- De financiële jaarverslagen van de jaren 2019 en 
2020 zijn goedgekeurd.
Er waren wel enkele vragen over de uitgaven van de 
bestuurskosten en de ledenactiviteiten. Dit is 
allemaal door Leendert Plaisier op de beamer 
verduidelijkt.
- De begroting 2020 is ook aan de orde gekomen en 
voor zover het komende jaar te voorspellen is, hoe 
het precies gaat verlopen, goedgekeurd.
- De verklaring van de kascommissie bestaande uit 
Klaasje Jonker en Hillie Wijnstra is voorgelezen. 
Daarin stond dat alles in orde is bevonden.
De volgende keer zit er in de kascommissie: Hillie 
Wijnstra en Margré Hasz.

7. Ledenadministratie.
Volgens het jaarverslag zijn er 1071 leden op 31 
december 2020 (en op 1 januari 2021). Er zijn tot 18 
november 65 leden bijgekomen en 68 afgegaan. Er 
staan nog 9 leden op een lijstje die hebben bedankt 
en op 31 december 2021 uitgeschreven worden. 
Dan blijven er 1005 leden over. Vandaar dat we 
moeten  zorgen voor meer leden, vooral de wat 
jongere. 
Dus werk voor de nieuw op te richten PR-
commissie.

8. Nieuws uit de activiteitencommissie.
Dit neemt Willem de Boer voor zijn rekening.
- De bezorgers doen hun werk goed. Soms zit er 
ergens één te weinig in.
- De belastinghulpen hebben hun werk naar ieders 
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tevredenheid gedaan.
Er zijn ongeveer 240 belastingaangiftes gedaan door 
6 personen.
Soms kunnen ze tussendoor ook helpen het 
aanvragen van een met QR-code of Digid etc.
- De activiteitencommissie heeft het jaarprogramma 
klaar. Alles hangt af of we wel of niet veel last 
hebben van corona. Er zijn wat nieuwe leden 
bijgekomen.
Films op het witte doek worden weer opgestart en 
ook Sliekerfilm begint in januari weer.
- We zijn trots op onze vrijwilligers, zowel de 
bezorgers als leden van de activiteitencommissie.

9. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
- Krijgt de Toekomst ook een exemplaar van de 
LosVast? Wordt nagekeken.
- Iemand vraagt of er een stukje geplaatst kan 
worden in de LosVast over het vragen van mensen 

voor een clubje met activiteiten. Samen naar een 
museum, lezen, koken etc. Ja, dat mag.
- Zo ook voor Peter Teeuwen met Stichting Hobby 
om de hoek.
- De buslijnen, zowel stads- als streekvervoer,  
worden uitgedund. De politiek is hiervan op de 
hoogte en kijkt wat ze daaraan kunnen doen.
- Meneer Uildriks vraagt of het mogelijk is om het 
jaarlijkse cadeautje niet automatisch aan iedereen 
uit te reiken. Dus op aanvraag. Een ander lijkt het 
beter om te vragen wie er geen behoefte aan heeft. 
Het is moeilijk om het bij te houden. Een ander 
oppert dat je het ook kan weggeven ter reclame.
- Tot slot krijgen de secretaris en penningmeester 
van de voorzitter als dank voor hun inzet een fles 
wijn.

Verslag opgemaakt op 20 november 2021 door 
Gerard van Steijn

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering
op donderdag 21 april 2022 in Eeltsje’s Hiem om 14.00 uur.
Adres: Pieter Sipmawei 11, 8915 DZ Leeuwarden

Agenda: 
1.     Opening
2.     Vaststellen agenda
3.     Ingekomen stukken en mededelingen
4.     Verslag van de vergadering van 18-11-2021 
5.     Bestuurszaken: Gevraagd: algemeen bestuurslid.
6.     Financiën: Verslag over 2021
                           Begroting 2022 
                           Kascommissie.
7.     Ledenadministratie.
8.     Nieuws uit de activiteitencommissie, bezorgers en    
        belastinghulpen, etc.
8.     Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
9.     Sluiting

             PAUZE

Na de pauze een lezing met als onderwerp:
De Traumaheli-u ziet ze vliegen.
Roel van Dijk vertelt over zijn ervaringen als 
ambulancemedewerker.
Zo kan hij het hebben over de ambulance en de 
traumaheli.
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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 19 april, 14.00 
uur, Roelof’s Catering, Emmakade 59, 
Leeuwarden. Het thema is “Gezonde 
voeding”, een inleiding door Schelte 
Braaksma. 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.

We gaan (eindelijk) weer 
fietsen.
Het heeft lang geduurd, maar (daar is mijn nieuwe 
werkkring en verhuizing de schuldige van) we gaan 
weer van start.
Hilly Wijnstra en ik hebben weer leuke plannen voor 
het jaar 2022.
Verandert er veel? Nee want we blijven met een 
totaal van 15 personen fietsen en er worden weer 
afspraken gemaakt met de horeca.
Het enige echte wat er gaat veranderen is het 
telefoonnummer. Bij alle activiteiten van LOS wordt 
nu de LOS telefoon gebruikt.
In het kort uitgelegd: de telefoon gaat aan op de 
vermelde tijden die zijn geplaatst in het blad en gaat 
weer uit na die afgesproken tijd.
Nogmaals uitgelegd: deze telefoon is aangeschaft 
voor alle activiteiten en dus niet alleen voor het 
fietsen.
Omdat de maand april al vol zit met activiteiten 
hebben we besloten om in april maar 1 tochtje te 
organiseren.

Ons eerste fietstochtje is op zaterdag 23 april 
aanstaande.
We fietsen niet al te lang omdat de meesten van 
ons nog wel wat kilometers in de benen moeten 
krijgen.
Start: 14.00 uur bij Albert Heyn Camminghaburen.
Opgave bij: Klaasje Jonker op telefoonnummer  06 
262 755 63 
Bellen tussen 18.00 en 20.00  uur op woensdag 20 
en donderdag 21 april.

We hopen op een fijn  en vooral gezellig 
fietsseizoen.
Klaasje Jonker

Helft brievenbussen 
verdwenen.
Er verdwijnen steeds meer 
brievenbussen in ons land.
Tussen 2016 en 2020 verdwenen meer dan 9000 
brievenbussen. 
De afname is overigens wel te begrijpen.

Het aantal verstuurde brieven is spectaculair 
gedaald, maar het aantal postpakketten weer 
enorm gegroeid.
Maar die gaan niet door de brievenbus… In 
Nederland is het postkantoor ook al verdwenen.
Er zijn nu servicepunten of wel PostNL winkels. Daar 

kun je ook postzegels voor je brieven en kaarten etc. 
kopen, maar jouw brief  afgeven kan niet.
Dan moet je een brievenbus zoeken, tenzij er in de 
PostNL winkel een bus staat.

Geldopnamen zijn tussen 2010 en 2019 met 43% 
gedaald en het is vooral ’s avonds onveilig.
In 2008 waren er nog 9500 geldautomaten en nu 
minder dan 5000.
Maar een pinautomaat mag niet meer dan vijf 
kilometer van uw huis verwijderd staan.
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Van de bestuurstafel.
We zijn heel blij dat alle activiteiten van de Remise 
weer op gang gebracht zijn. Zo kunnen we weer 
genieten van het onderling samenzijn met 
schilderen, wandelen, handwerken, yoga-en, 
boekenclub (5x per jaar) of het bijspijkeren van de 
Engelse/Franse taal. Daarnaast is er de mogelijkheid 
computerlessen te volgen of adviezen over laptop, 
IPad en computer te vragen. De zondagsoos is ook 
weer opgestart, en daarover informeren we u in het 
volgende nieuwsbulletin. De soos op zondag is nl. 
tevens toegankelijk voor niet-leden van de Remise.
Graag willen we nog eens onder de aandacht 
brengen dat een secretaris/secretaresse zeer 
welkom zou zijn in ons bestuur! De bestuursleden 
vergaderen 1 x per maand en u bent welkom om 
eens een vergadering bij te wonen (telefoonnr. 
Bauk: 058-2669651). We voegen hieraan toe dat 
LOSleden, bij deze, eveneens uitgenodigd worden 
een kijkje te komen nemen in de Remise. (Even een 
afspraakje maken met Bauk, zie hierboven) zodat 
we u op gepaste wijze kunnen ontvangen. En ook 
voor andere vragen kunt u haar benaderen.
 
De stoelyogagroep; Uitwisseling en 
verbinding is het motto.
Deze foto, die een tijdje terug in de Leeuwarder 
Courant stond, toont onze groep enthousiaste 
dames (waar blijven de heren?), die elke 
woensdagmorgen present zijn. O.l.v. Eva Zijlstra is 

Nieuws van de ouderensociëteit 
“De Remise”

de groep naar schatting een jaar of 5 geleden van 
start gegaan en uitgegroeid van een aanvankelijk 
klein groepje, naar 2 groepen met 18 dames. Op dit 
moment hebben we besloten beide groepen weer 
samen te voegen, zo blijft er ook tijd over na de les 
om even de ervaringen te delen met elkaar.

Eva Zijlstra

Gedicht
Buiten begint nieuw leven

In het voorjaar gaat de natuur aan het werk,
dan voelen de dieren zich sterk.
Vogels bouwen vol ijver en geduld een nest,
in dit seizoen doen ze hun uiterste best.
Ze zoeken naar een ideale plek: tak, struik of 
brievenbus,
want een nest bouwen is een belangrijke klus.
Tijdig moet hun stulpje klaar
voor het broeden van het vogelpaar.
Eindelijk komt dan de tijd eraan
dat de eitjes breken gaan.
De lente brengt nieuw leven
maar voordat de kuikens groot zijn duurt nog even.
In de wei staat het leven ook niet stil
daar vind je lammetjes, oh, zo pril.
De lente brengt vreugde onder de mensen,
het geluk willen we dat jonge leven toewensen.
Genieten van ongerepte schoonheid
in deze aangename prachtige lentetijd.
De natuur bewonderen kost ons niets,
geeft je blijdschap en doet je iets. 

Bron: De lente verwent je, www.yolievzw.com
Ingezonden door Auk Jager



16

Recept
Zelf ben ik niet zo van het kokkerellen, ik ben meer 
voor de afwas, maar dit bijzondere recept wil ik u 
niet onthouden. Het heeft een link met onze mooie 
stad, dus ga d’r maar eens even lekker tegenaan, 
dan hoor ik wel of het heeft gesmaakt. De tekst is 
weergegeven in oud-Nederlandsch….

Potmarg, is de naam van eene voorspijze die uit 
gepelde of gepaarlde garst, gierst of rijst word 
vervaardigt. Neemt bij voorbeeld een pond 
gepaarlde garst, doet die in een pan met een 
mingelen half water en half melk en een half pond 
rozijnen, zet de pan op een goed koolen-vuur met 
een dekzel dat fluit er op; aan de kook koomende, zo 
vermindert het vuur tot dat het maar even pruttelt, 
laat het dus staan zonder het omteroeren tot er tijd 
toe dat al het nat verteert is, als wanneer de 
Potmarg gaar is; roert het dan wel door een, zet het 
warm voor, en geef er gesmolten boter, of wel boter 
met melk dik geroert, over. Even eens handelt men 
met die gierst en rijst. In de plaats van rozijnen, kan 

men er ook korenten bij doen; en bij de gierst is zeer 
smaaklijk, goede gedroogde pruimen te voegen.

Het recept is afkomstig uit het ‘Volkoomen 
Neerlandsch kookkundig woordenboek voorgesteld 
in de Friesche keukenmeid en verstandige 
huishoudster’. Dit boek van schrijfster Catharina 
Zierikhoven 
verscheen in 1772 bij 
Uitgeverij H.A. de 
Chalmot uit 
Leeuwarden. Het is 
nog steeds te koop, 
op de website van 
Boekwinkeltjes.nl 
bijvoorbeeld voor 
‘slechts’ € 425,-(excl. 
verzendkosten!).

Jaap de Groot

Nadat ik van de “Dina” was afgemonsterd en van de 
bemanning afscheid genomen had, moest ik nog 
even bij de kapitein komen. “Kok, Je hebt goed je 
best gedaan. Op je gedrag en vlijt is niets aan te 
merken. Ondanks alles vind ik het jammer dat je ons 
verlaat. Ik heb hier een getuigschrift voor je, dat heb 
je wel verdiend.”
Nadat ik de kapitein had bedankt, ging ik van boord 
van het schip, waar ik veertien maanden op had 
gevaren.
Terwijl ik op de Parkkade slenterde met een zware 
koffer hoorde ik van diverse kanten: “Hé, moet je 
een schip hebben?” “Nee, ik ga eerst met verlof.” 
“Hallo, we moeten een kok hebben, kom even een 
babbeltje maken. Je kan goed verdienen.” Nou ja, 
dat kan geen kwaad en ik stapte aan boord van de 
“Viod” een coaster van 500 brt met een pracht van 
een kombuis. En voor de bemanning een messroom 
en een pantry met koelkast en stores. Beneden een 
heel mooie hut voor de kok . Ik wist niet wat mij 
overkwam.
Nadat we het eens waren geworden over de gage 
moest ik proviandlijsten invullen voor drie maanden 

voor 12 man. Dat was ik niet gewend.
Even later kwam de waterschout aan boord en werd 
ik aangemonsterd.
Op de “Viod” was de proviand inmiddels 
aangekomen wat de kapitein had besteld.
Inmiddels had ik kennisgemaakt met de stuurman, 
meester en de matrozen.
Nadat ik het proviand had opgeruimd en alles netjes 
in de stores had opgeborgen hoorde ik een bekend 
geluid. “Trossen los” riep de stuurman.
We gaan naar IJmuiden waar we veevoer gaan 
laden voor Denemarken.
Maar….. Dat vertel ik de volgende keer.
Gjalt van Bruggen, ex-scheepskok op ms “Viod”

Eerste deel van de coaster ms “Viod” 

door Gjalt van Bruggen.
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Financiën

Hoe vaak hebben we de afgelopen maand gezegd 
dat alles zo duur geworden is. 
Dat klopt, de inflatie is opgelopen naar 5,7%, de 
hoogste in 40 jaar.
Boodschappen die bijna wekelijks duurder worden 
is ons bekend.
Binnenkort wordt ook brood en vis ‘duur betaald’.

Voor een tank benzine betaal je over de honderd 
euro. 
We gaan na ruim twintig jaar niet meer omrekenen 
naar de guldentijd, want zou je het stiekem wel 
doen (en ik doe het toch even…) dan was de prijs 
meer dan vijf gulden per liter…
Niet te geloven.
Aan het eind van het jaar kan de inflatie oplopen 
zijn tot wel 4 procent.

De voedselbank ziet nog geen toename van het 
aantal klanten, maar dat zal niet zo lang meer 
duren. En mochten zich binnenkort meer mensen 
melden, dan is nog maar de vraag of er genoeg 
aanvoer van voedingsmiddelen is.

Energieprijzen blijven tot de winter van 2023 hoog. 
Energie is gas en elektra.
Juist van gas wordt plm. 22% gebruikt voor warm 
water.
We kennen inmiddels wel alle besparingtips, van de 
verwarming een graadje lager tot korter douchen. 
Maar in de nieuwe badkamers hangt bij vele 
inmiddels zo’n grote regendouche! 

Dat is toch het tegenovergestelde van een 
besparende ‘gewone’ douchekop?

Nederlanders douchen gemiddeld vijf keer per 
week, 9 minuten lang.
Wat een verschil met de jaren ’50 vorige eeuw! Eens 
per week in de tobbe, maar daar passen we niet 
meer in en dat hoeft ook niet meer.
Of de overheid kan niets aan deze hoge prijzen kan 
doen, omdat het een vrijgegeven markt is en die 
mogen zelf de prijs bepalen.
Voor mensen die financieel het zwaarst hebben, 
kunnen via hun gemeente een tegemoetkoming 
aanvragen  tussen de € 200 en € 800.

Betaalrekening duurder

De prijs voor een betaalrekening is in  vijf jaar tijd 
gemiddeld  42%  duurder geworden ten opzichte 
van 2017.
Het goedkoopste betaalpakket met één betaalpas 
werd gemiddeld 51% duurder.
Een rekening op naam van twee personen met twee 
passen ging ca een derde in prijs omhoog. Enfin, u 
zult het zelf ook wel gemerkt hebben; de banken 
zijn er niet voor ons, maar zorgen goed wel voor 
zichzelf. Hun vette bonussen spreken voor zich!

De service neemt ook steeds meer af. Eind vorig jaar 
waren er nog 726 bankkantoren, tegen 924 een jaar 
eerder. Ook het aantal de pinautomaten neemt flink 
af.  
Het laatste vanwege de vele plofkraken die 
gepleegd worden.
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Jubelton bijna verleden tijd.

Sinds enkele jaren gelden kunnen ouders hun 
kinderen belastingvrij € 100.000.= schenken voor 
het kopen van een huis. Met dit geld konden ze ook 
andere kopers overbieden. 
Binnenkort kan dit niet meer. Er valt niet veel meer 
te jubelen….
Het kabinet verlaagt de schenkingsvrijstelling voor 
eigen woning per 2023 naar ruim
€ 27.231.=. En dat is een groot verschil. De naam 
‘jubelton’ kan dan vervallen.
Nu mag nog ruim € 106.000,= belastingvrij worden 
gegeven. Helemaal afschaffen kan dan pas in 2024. 
Volgens minister Hugo de Jonge draagt dit bij aan 
een eerlijker speelveld onder starters en de 
ongelijkheid vermindert. 
Dat er meer huizen gebouwd moeten worden is een 
feit, maar het schiet niet erg op.

Dus ouders, mocht u nog een ‘jubelton’ over 
hebben dan kan dat nog tot eind van het jaar. 
Daarna gaat ‘Vadertje Staat’ het schrappen.
Maar die ruim € 27.000,= is ook al een mooie 
bedrag voor een aanbetaling..  

Nieuwe oplichtingtruc!

Zelfs de brievenbus is niet meer veilig. Dat blijkt uit 
een waarschuwing van de Fraudehelpdesk. Er is 
namelijk een nieuwe trend: phisingbrieven.
Deze brieven worden zogenaamd vanuit de bank 
aan jou persoonlijk gestuurd.

In de brief staat dat je bankpas is vervallen en je 
allerlei persoonlijke gegevens moet opgeven, zoals 
je geboortedatum en… pincode!!
Tot slot vragen ze je ook om je bankpas op te 
sturen.

Maar de bank zal nooit om je pasje of pincode 
vragen.
Fraudehelpdesk adviseert om de brief gewoon weg 
te gooien.

Hebt u dat ook wel eens dat u 
denkt: ik zou het leuk vinden 
als er iemand in de buurt 
woont, die dezelfde hobby 
heeft als ik, zodat we een keer 
bij elkaar kunnen komen. 

Iemand die een paar straten verder woont of zo.

Dus: lijkt het u leuk om iemand in de buurt te 
hebben die dezelfde interesse heeft als u, dan is dit 
wellicht iets voor u.

Lijkt het u leuk om lid te worden? 
Dan kunt u de volgende gegevens opsturen naar 
info@hobbyomdehoek.nl, inschrijving is gratis:
Voornaam, achternaam, geboortejaar, geslacht, 
straat, huisnummer, postcode,  e-mailadres en 
natuurlijk uw hobby’s. 

Extra gegevens als 
telefoonnummer, 
afstand die u wil 
afleggen etc. zijn 
natuurlijk ook handig. 
Tot nu toe hebben we 
zo’n 50 leden in 
Leeuwarden en we 
groeien iedere week. 

Hebt u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd een 
mail sturen naar info@hobbyomdehoek.nl 
of kijk op onze facebookpagina https://
www.facebook.com/HobbyomdeHoek

Hobby om de Hoek is een initiatief van LOS-lid 
Peter  Teeuwen

Zoekt u een hobbymaatje in de buurt?
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Gezondheid

De boosterprik
Alle Nederlanders van 70 jaar en ouder worden 
sinds 26 februari 2022 uitgenodigd voor een 2e 
boosterprik. De uitnodiging volgt ongeveer 3 
maanden na hun laatste coronaprik. 
Inmiddels zijn vele al geweest voor de derde prik.
Nu maar hopen dat we genoeg geboosterd zijn de 
komende tijd.

Het is gebleken dat de vaccinaties tegen het 
coronavirus na verloop van tijd een minder goede 
bescherming bieden en dit geldt vooral en het snelst 
voor mensen vanaf 70 jaar, bewoners van 
verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van 
Down en volwassenen met een ernstige 
immuunstoornis. 

Een extra vaccinatie brengt de bescherming 
vervolgens weer op peil, zodat het risico op een 
ernstige ziekenhuisopname opnieuw verkleind 
wordt.

Neuspoliepen.
Neuspoliepen operatief verwijderen geeft een beter 
resultaat dan ze uitsluitend behandelen met 
medicijnen. Dat blijkt uit de eerste grote 
wetenschappelijke studie naar dit euvel.

Artsen van elf Nederlandse ziekenhuizen hebben de 
twee behandelingen met elkaar vergeleken. 
Neuspoliepen zijn veel voorkomende goedaardige 
zwellingen van het neusslijmvlies door een 
chronische ontsteking;  ze hebben een negatieve 
invloed op de kwaliteit van leven van patiënten.

In de westerse wereld lijdt 2 tot 4 % van de 
bevolking aan deze neuspoliepen.
De patiënt kampt dikwijls met neusverstoppingen en 
dat leidt tot slaapverstoringen.
Snurken en neuspoliepen gaan dikwijls samen.
Ook heeft deze groep de neiging door de mond te 
ademen, omdat door de neus steeds moeilijker gaat.

Dikke enkels.
Aanhoudend opgezette voeten en enkels kunnen 
wijzen op ernstige hartproblemen.
Toch nemen mensen deze klacht vaak niet serieus.
Het euvel wordt door velen onterecht 
toegeschreven aan het warme weer, de leeftijd, 

stress of een aandoening die ze al hebben.

Slechts 35% van de mensen zegt een afsprak bij de 
huisarts te maken als ze langer dan twee maanden 
gezwollen enkels en voeten hebben.
Vrouwen (39%) kaarten dit probleem vaker aan dan  
mannen (31%).
De Hartstichting doet daarom de dringende oproep: 
‘Al langer opgezwollen enkels? Vraag de dokter of 
het aan uw hart ligt’.

Als u wekenlang vocht vasthoudt, kan dat 
betekenen dat het hart niet genoeg bloed 
rondpompt.
Dit kan duiden op hartfalen en dit geeft ook vaak 
andere klachten, zoals benauwdheid, vermoeidheid 
en ’s nachts vaker het bed uit moeten om te 
plassen.                   

Hartstichting Nederland.

Foto: Johan Eisma
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De Veroordeling. Nederland 2021. 
Acteurs: Fedja van Huêt, Yorick van Wageningen, 
Lies Visschedijk, Mark Kraan. Regie: Sander Burger.

IJzersterke reconstructie – de film is uitsluitend 
gebaseerd op archiefmateriaal, officiële stukken en 
getuigenverklaringen – van de nasleep van de 
beruchte Deventer moordzaak uit 1999, toen de 
weduwe  Wittenberg door wurging en vijf 
messteken in haar borst om het leven werd 
gebracht. Gezien door de ogen van Netwerk-
journalist Bas Haan (Van Huêt), die eerst overtuigd 
is van de onschuld van haar al veroordeelde 
financieel adviseur Ernest Louwes (Kraan), dan van 
diens schuld, en zich vervolgens inzet voor 
klusjesman Michaël de Jong (Van Wageningen), die 
door een populist Maurice de Hond (De Hond) -ten 
onrechte – wordt aangewezen als dader.
Intelligent, belangrijk en soms woest makend 
(vooral als het gaat om de diverse talkshows, die 
maar hijgend achter De Hond aan lopen). Bekroond 
met vier Gouden Kalveren.

Donderdagmiddag 21 april 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. De Sliekerbalie is behalve op maandag 
iedere middag geopend.

Kom in beweging 
op 13 april!
Woensdagochtend 13 april is de opening van het 
Friese Doortrap-seizoen. Net als alle andere 16 
gemeenten in Fryslân, trapt ook de gemeente 
Leeuwarden het seizoen af! Dit doen we met een 
fietstocht die u langs de trekvaarten brengt en u 
kunt luisteren naar de verhalen van o.a Willem de 
Vries van Omrop Fryslân.
Het programma start om 09.30 uur en is rond 12.30 
uur weer klaar.
 - Verzamelen bij het stationsplein in Leeuwarden. 
-  Koffie/thee. 
- Gezamenlijke warming up met demissionair 

wethouder Abel Reitsma.
 - Gezamenlijke fietstocht van 13 kilometer.
 - Onderweg 3 stops waar u verhalen hoort van 

onze vertellers. 
-  Afsluiting met wat lekkers. 

Het belooft echt een fantastisch uitje te worden

Wilt u erbij zijn? Geef u dan snel op!
U kunt zich opgeven via 
doortrappen@leeuwarden.nl
Graag bij de aanmelding het volgende aangeven:
Naam - Leeftijd - Mailadres – Telefoonnummer

Als u iemand meeneemt, dan ontvangen we ook 
graag zijn of haar gegevens. Na de opgave ontvangt 
u meer informatie over het programma. Meld u snel 
aan, want er is plaats voor maximaal 50 
deelnemers. VOL=VOL Graag tot 13 april! 

Kunt u er deze dag niet bij zijn? Kijk dan op de 
website www.doortrappen.frl voor alle 
doortraproutes in Fryslân.

SENIORENFILM DONDERDAG 21 APRIL.
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Jeu de Boules
Wij gaan weer beginnen met de Jeu de Boules bij 
Le Biberon, Julianapark 2.
Deze baan zit achter de Kurioskerk. De start is op 
dinsdag 5 april a.s. om 14.00 uur tot ongeveer 16.00 
uur. De kosten bedragen € 3,50 p.p. inclusief koffie/
thee en gebruik boules. Janny de Ruiter is deze 
middag aanwezig. Haar telefoonnummer is 06-
23607681. Wij hopen op een leuke opkomst met 
mooi weer op deze unieke  plek in het Julianapark.

Dagtocht Anna Paulowna
Voor de dagtocht 19 april a.s. naar Anna Paulowna 
zie LosVast van maart, zijn nog enkele plaatsen vrij. 
U kunt zich nog opgeven bij Froukje Bruining 
telefoonnr.: 06-82661823 graag tussen 19.00 – 
20.00 uur.

Even voorstellen..

Hajo Anema
Recent werd ik benaderd om het bestuur van LOS te 
komen versterken. Ik geef graag aan dit verzoek 
gehoor. LOS is een vereniging die verbinding van en 
aandacht voor ouderen hoog in het vaandel heeft. 
Een en ander heeft mijn warme aandacht en 
aangezien ik nu zelf tot deze doelgroep behoor, 
draag ik graag mijn steentje bij.

Mijn naam is Hajo Anema (62) en sinds jaar en dag 
woonachtig en werkzaam in Leeuwarden. Geboren 
in het westen van de stad (Engelsestraat) ging ik op 
mijn 21e op mijzelf wonen in de mooie groene wijk 
Nylân, waar ik (samen met mijn hond) nog altijd 
met plezier woon. Ik heb al jaren een fijne latrelatie 
met Karin, die ruim 30 jaar als verpleegkundige in 
Franeker werkzaam is. Ik was vele jaren werkzaam 
in het onderwijs, onder meer als leerlingbegeleider, 
docent Duits en levensbeschouwing op 
scholengemeenschap Comenius in deze stad.
Op mijn 42e werd mij de mogelijkheid geboden in 
een heel ander werkveld ervaring op te doen. Na 
mijn afstudeerrichting geestelijke verzorging kon ik 
als geestelijk verzorger aan de slag bij GGZ 
Friesland, een grote zorgorganisatie met veel 
locaties in de provincie. Een boeiende tijd, waarin ik 

Foto: Johan Eisma

vele mensen (jong en oud) heb ontmoet. Mensen 
met een verscheidenheid van verhalen en 
achtergronden.

Aangezien ik om gezondheidsredenen het wat 
rustiger aan moet gaan doen, ben ik met vervroegd 
pensioen en kan mijn tijd nu naar eigen wensen 
indelen. Zoals een schakel zijn in het netwerk van 
betrokken vrijwilligers bij LOS. Wat ik voorts nog 
graag doe in mijn tijd? Ik mag graag wandelen in de 
vrije natuur, lezen, schrijven, muziek luisteren en 
maken: ik heb in diverse koren gezongen en speel 
wat gitaar.
Ik hoop u op enig moment te ontmoeten!

Hajo Anema
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April
April komt van het Latijnse woord Aprilis, de naam 
van de tweede maand in de Romeinse kalender.
[Mensis] aprilis betekent zonnige maand. Volgens 
onze tijdrekening is het de vierde maand van het 
jaar, die ook wel grasmaand of paasmaand wordt 
genoemd.

Een paar belangrijke data in april:

1 april - Dag van de Grap
Op 1 april houden mensen elkaar traditiegetrouw 
voor de gek. De oorsprong van deze dag is 
onbekend, maar dat landen over de hele wereld dit 
al jaren doen is een feit. Oppassen dus voor je in de 
grap trapt!

8 april - Wandel naar je Werk-dag
De Wandel naar je Werk-dag wordt jaarlijks 
georganiseerd door Wandelnet. Juist nu mensen 
steeds meer achter hun bureau zitten, is het 
belangrijk om toch voldoende beweging te krijgen. 

11 april - Wereld Parkinson Dag
Parkinson is een progressieve hersenaandoening en 
de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. 
Bekende symptomen van de ziekte zijn beven, 
stijfheid en problemen met evenwicht en 
coördinatie. 
De ziekte is erg divers en de uiting ervan is bij 

iedereen anders. Naarmate de ziekte vordert, 
kunnen mensen moeite krijgen met zelfstandig 
lopen en praten. 
Hoewel Parkinson zelf niet dodelijk is, zijn 
bijkomende complicaties wel zeer ernstig. Op 
Wereld Parkinson Dag wordt aandacht gevraagd 
voor alle mensen met de ziekte en hun naasten. 

17 april - Eerste Paasdag
Verstop de chocolade-eitjes maar vast in de tuin! 
Tijdens Pasen vieren mensen die het christelijke 
geloof aanhangen, dat Jezus is opgestaan uit de 
dood, daags na zijn kruisiging.

18 april - Tweede Paasdag
Ook op Tweede Paasdag staan christenen stil bij 
het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood, daags 
na zijn kruisiging. Tweede Paasdag is in Nederland 
een feestdag en voor velen ook een vrije dag.

27 april - Koningsdag
Drie hoeraatjes voor Koning Willem-Alexander. 
Koning Willem-Alexander woont met leden van 
het Koninklijk gezin en leden van de Koninklijke 
Familie de viering bij van Koningsdag.
Koningsdag is de meest Nederlandse feestdag die 
er is met veel festivals. Oranje hoedjes, oranje 
shirts, oranje tompouces, eigenlijk is alles oranje. 
Als je van oranje houdt, ga je je kleden in oranje.

Dames we mogen weer!

Libelle Zomerweek 2022 komt naar 
Expo Haarlemmermeer!

Van 19 mei t/m 25 mei 2022 vindt de Libelle 
Zomerweek, na jaren op het Almeerderstrand, nu 
voor het eerst plaats in Expo Haarlemmermeer!
Beleef samen met je vriendinnen hét ultieme dagje 
uit, waar je kunt genieten van meer dan 400 stands, 
15.000 workshops en tientallen optredens
In de voorverkoop betaal je € 15,95 per ticket in 
plaats van € 20,95 (excl. € 2,95 servicekosten). Deze 
‘Vroege Vogel’ prijs is geldig tot en met 29 maart.
Expo Haarlemmermeer 
Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen
Meer informatie via www.libellezomerweek.nl

Een paar leuke evenementen.

De 28e maart wordt deze LosVast bezorgd, U hebt 
dan nog 1 dag  om eventueel een ticket voor de 
gereduceerde prijs te kopen!
U betaalt dan € 15,95 ipv € 20,95
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Wandelevenement.

Dan alvast een bericht voor wandelaars onder ons, 
dit in verband met een eventuele vakantie die 
gepland wordt.

Voor de derde woensdag in juni staat de 
‘Wandel4daagse Alkmaar’ op de kalender.
Een populair wandelevenement, met bij de laatste 
editie – alweer twee jaar geleden – 6500 
deelnemers.

De start- en finishlocatie is het Canadaplein in 
Alkmaar, waarbij de vroege vogels van de 40 km 
starten vanuit de monumentale Grote Laurenskerk 
midden in de stad.
Alleen op zaterdag finishen de wandelaars op het 

Waagplein, waar dan ook een 
groot spektakel op hen wacht.

Alle routes zijn vernieuwd; 
de loopafstanden blijven 

hetzelfde met 8,5 – 15 – 20 -25 en 40 
kilometer

De dagtochten laten de deelnemers 
kennismaken met het gevarieerde landschap 

in de regio Alkmaar, van polders tot lommerrijke 
villawijken.

“Wandel4daagse Alkmaar’ wordt gehouden van 15 
t/m 18 juni a.s.
Info: www.wandel4daagsealkmaar.nl

Dagje naar een museum.
Als eerste het Kazemattenmuseum 
op de Afsluitdijk.

Want wie toe is aan een heldhaftig verhaal zit goed 
bij het Kazemattenmuseum aan de Afsluitdijk. Dit 
bijzondere museum vertelt de geschiedenis van een 
kleine groep Nederlandse soldaten die tijdens de 
Duitse Blitzkrieg (1940) als enige in West-Europa de 
Duitse aanval wist af te slaan.

Het gevecht dat de boeken in zou gaan als de Slag 
om de Afsluitdijk kwam pas ten einde nadat 
Nederland capituleerde als gevolg van het 
bombardement op Rotterdam.

De bezoekers lopen door de kazematten, wat een 
soort bunkers zijn, langs het verhaal van kapitein 
Boers en zijn manschappen.
Verder verhaalt de vaste expositie over het 
Nederlands verzet dat op gang komt na de 
capitulatie. Het Kazemattenmuseum wordt ook veel 
door grootvaders en kleinzoons bezocht.

Kazemattenmuseum Kornwerderzand aan de 
Afsluitdijk is geopend vanaf 1 april a.s. t/m 30 
oktober. Meer info op www.kazemattenmuseum.nl 
voor de openingsdagen.

Nationaal Modelspoor Museum 
Sneek.

In Sneek bevindt zich het de grootste 
miniatuurtreinenverzameling van de wereld.
Antiquair en taxateur de heer Piet Scheltema bezat 
een uitgebreide en unieke collectie modeltreinen en 
om ook anderen van zijn collectie te laten genieten 
opende hij in 1984 een museum. 

Begin 1989 overleed Scheltema, waarna de collectie 
verschillende jaren bij de familie opgeslagen heeft 
gelegen. De toenmalige Sneeker wethouder Herman 
Scholten stimuleerde het behoud van deze unieke 
collectie voor Sneek. 
Op 27 april 1993 werd de collectie ondergebracht in 
de Stichting Collectie Scheltema, waarmee de 
collectie voor Sneek werd behouden.

Ook de bekende schrijver Appie Baantjer en groot 
modelverzamelaar schonk na zijn overlijden zijn 
unieke verzameling aan het museum.

U vindt het museum aan de dr. Boumaweg 17b in 
Sneek.
De openingstijden zijn van dinsdag t/m zondag van 
13 – 17 uur en op zaterdag van 10.30 – 17 uur. Op 
maandag is het museum gesloten.
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Adressen en telefoonnummers

Secretaris bestuur: 
                     Gerard van Steijn, 058 2668131
                     E-mail: secretaris@losleeuwarden.nl

Voorzitter activiteitencommissie:
W. de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
E-mail: w.de.boer@losleeuwarden.nl

Secretaris activiteitencommissie:
Marja van Oers, 058 2662194
E-mail: marjolisa@gmail.com

Coördinator bezorgers bulletin:
Ype van der Haag, Tel.058 2887480
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 2124005 of 06 53636700
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 Jacob Catsplein 1,
Leeuwarden Telefoon: 058 8200040

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 3169 35
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- DATA ACTIVITEITEN APRIL 2022 -
Zo. 3 apr.    14.00 uur wijkcentrum het Mozaïek instuif
Di. 5 apr.    14.00 uur     de Biberon, Julianapark jeu de boules
Di. 5 apr.    14.00 uur start Goutum Mc Donalds wandelen
Wo. 6 apr.    14.00 uur    de Schakel Havingastate 7 voorjaarsconcert
Do. 7 apr.      9.30 uur het vooronder, Gealanden vergadering activiteitencommissie

Ma. 11 apr.    14.00 uur     het vooronder, Gealanden bestuursvergadering
Di. 12 apr.    14.00 uur    start Goutum Mc Donalds wandelen
Wo. 13 apr.    13.30 uur    Eeltsje’s Hiem, Westeinde klassiek op het witte doek
Wo. 13 apr.      9.30 uur    wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 13 apr.    14.00 uur    wijkcentrum het Mozaïek koersbal
Do. 14 apr.    14.00 uur    Kurioskerk, Julianalaan Bijeenkomst WMO voorlichting 
Vr. 15 apr.    14.00 uur  redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 19 apr.    10.00 uur    opstap transferium Kalverdijkje reisje Anna Paulowna
Di. 19 apr.    14.00 uur  start Goutum Mc Donalds wandelen
Do. 21 apr.    14.00 uur    Sliekerfilm, Wilhelminaplein film Ladybird
Do. 21 apr.    14.00 uur    Eeltsje’s Hiem, Westeinde         algemene ledenvergadering
Za 23 apr.    14.00 uur     start AH Camminghaburen fietsen

Ma. 25 apr. 9.30 uur    Westenkwartier, Verdistraat 1  verdelen/bezorgen bulletin
Di. 26 apr.    14.00 uur    start Goutum Mc Donalds wandelen
Wo. 27 apr.      9.30 uur    wijkcentrum Nylân Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 27 apr.    14.00 uur    wijkcentrum het Mozaïek koersbal
Za. 30 apr.    14.30 uur    Kurioskerk Julianalaan Intermezzo

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud



28

Ruiterskwartier 6a
8911 BH  Leeuwarden

Kaartjes kunnen, voor wie digitaal handig is, online gekocht worden via: www.pathe.nl/50plus. 
Of de kaartjes kunnen vooraf gekocht worden bij ons aan de kassa.
Of telefonisch: neem voor een reservering contact op met de Pathe reserveerlijn. 
De Pathe reserveerlijn is op maandag tot en met zaterdag bereikbaar van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Buiten de gebruikelijke belkosten betaal je €1,60.

Pathé Leeuwarden

Foto: Johan Eisma


