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Colofon

Internet: www.losleeuwarden.nl
E-mailadres: info@losleeuwarden.nl

Voorzitter:
Mariet Wit
Tel: 058 2157805
mar.wit@kpnmail.nl

Secretaris en ledenadministratie:
Gerard van Steijn
Sassingastins 50
8925 JN  Leeuwarden
Tel: 058 2668131
secretaris@losleeuwarden.nl
leden@losleeuwarden.nl

Algemeen bestuurslid:
Hajo Anema
Tel: 058 2887076
hajo.anema@gmail.com

Penningmeester activiteiten:
Froukje Bruining
Tel: 058 2671139
appie-froukje@hetnet.nl
Bank: NL54 RABO 0306 3169 35

Penningmeester vereniging:
Leendert Plaisier.
Tel: 058 2152368
l.plaisier@chello.nl

Belastingservice:
Willem de Boer
Tel: 058 2124005 of 06 53636700
w.de.boer@losleeuwarden.nl

Redactie LosVast:
redactie@losleeuwarden.nl
Janny, Jaap, diverse leden.

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

Stukken mogen worden overgenomen mits 
daarvoor toestemming van de redactie is 
verkregen. De redactie houdt zich het
 recht voor stukken in te korten, redigeren
of niet op te nemen.

Contributie € 25,-- per persoon per jaar.
Twee personen op één adres € 40,--

Woensdag 25 januari om 13:30 uur is er weer: 
Muziek  op  het  witte  doek

Een opera van Puccini
De Bregenzer Festspiele stonden in 2022 in het teken van Madama 
Butterfly. En ook in de zomer van 2023 staat deze groots opgezette 
operaproductie in Bregenz op het programma. Vanmiddag beleeft u 
hiervan een live-registratie, uitgevoerd in de open lucht op de Bodensee. 
Deze geliefde opera wordt bij u ingeleid door: Rudolf Nammensma. 

Locatie:  Eeltsje’s Hiem, Pieter Sipma wei 11, 8915 DZ Leeuwarden.
Toegang: € 7,00 contant, dat is inclusief koffie of thee in de Pauze.
Einde van deze middag is ± 16:30 uur.
Door onze samenwerking zijn ook de bewoners van het Westeinde weer 
van harte welkom.
Opgave: Bij Willem de Boer telefoon 06 53636700
Vanaf 20 jan. tot 24 jan. tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

Tot ziens op 25 jan. 2023.
De activiteitencommissie.

Vanaf nu t/m 31 december geldt 'De Winterhovenier'. 
Dus BTW: weg ermee!!

Klanten van LOS betalen nu slechts tijdelijk 39 euro per uur i.p.v. het reguliere kortingstarief. 
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Kerstmis

Het feest van wachten op licht in de duisternis 
Het feest van verwachten wat er nog steeds niet is
Verlangen naar vrede hopen op een veilig jaar
Kerstmis brengt gevoelens van respect voor elkaar

In december zorgen kerstballen voor wat sfeer
Kerstkaarten brengen fijne wensen over en weer
Onze LOS-leden willen wij dat kerstgevoel geven
Dat zal een ieder op z’n eigen manier beleven
Daarom fijne kerstdagen voor iedereen
Met heel veel liefde en gezelligheid er om heen.

Nieuwjaar

365 dagen liggen weer achter ons, 2023 gaat beginnen,

Vaak ligt geluk verborgen in heel gewone dingen
In samen toosten en aan het nieuwe jaar beginnen 
Stil vertrouwen in de dag van morgen
Waarin het steeds lichter wordt, hopelijk zonder zorgen
Januari nieuwe voornemens en dromen
Laat het leven op je afkomen 
Heb lief, bewonder en geniet
Meer dan dit leven heb je niet.

Met deze bovenstaande woorden willen Gerard, Hajo en Mariet als 
LOS bestuur u allen voor de feestdagen saamhorigheid en een gezond 
2023  wensen.

Van de Bestuurstafel

Leeuwarder Bos

Alie en Jaap de Groot wensen jullie 
fijne feestdagen 

en alle goeds voor 2023



Beste LOS-leden.
Wat fijn, dat jullie onze activiteiten op zaterdag 
massaal bezoeken.

We krijgen steeds meer leden, soms moeten we 
VOL verkopen.
Dat is sneu. 
Daarom de vraag, als u zich heeft aangemeld en er 
komt iets tussen, zodat u niet kunt komen, dan is 
het fijn als u zich weer af gaat melden.

Dan kunnen we iemand anders, die op de 
reservelijst staat, blij maken.

Alvast bedankt!
De activiteitencommissie

Beste LOS leden, 
Binnenkort spreken we alweer over 2023.
De activiteitencommissie heeft voor de eerste helft 
van 2023 het programma al klaar.
Voor de tweede helft gaan we binnenkort aan de 
slag.
Daarom de vraag, heeft u nog wensen of tips?
Op de vorige oproep hebben we leuke en mooie tips 
gekregen.
Helaas is het soms bij de koren- of muziekgroepen, 
niet altijd mogelijk om een afspraak te maken.
Na de corona zijn er veel muzikanten gestopt of zijn 
de dirigenten niet meer beschikbaar . 
We wachten jullie tips af.

Margré en Grietje

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
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Rondgang over de Nieuwestad met Jaap de Groot

Op de eerste lezing in het nieuwe jaar neemt Jaap 
de Groot ons mee op een rondgang over de 
Nieuwestad. Op deze wandeling over zowel de 
'drukke' en de 'stille' kant van Leeuwardens 
grootste en belangrijkste winkelstraat komen we 
een groot aantal winkeliers uit het verleden, met 
name uit de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw 
tegen.

Onder hen waren ook veel 'lapkepoepen', uit 
Duitsland afkomstige textielhandelaren, die zich hier 
nestelden. Een lezing met een hoog 'och, heden, ja- 
gehalte.
Jaap de Groot zal ons verrassen met zijn lezing op :
Zaterdag 28 januari
We beginnen om 14.30 uur en het einde zal ca. om 
16.30 uur zijn.
In de Kurioskerk, Julianalaan 38, 8932 AA 
Leeuwarden
De entree is voor leden € 7,--
Introducees betalen       € 10,--
Hiervoor krijgt u koffie of thee met een koek.
Ook het pauzedrankje zit er bij inbegrepen, b.v. een 
advocaatje met slagroom!
Graag contant gepast betalen, wij hebben n.l. geen 
pinapparaat.

Hallo Fietsers,
Ik wens iedereen heerlijke 
Kerstdagen en een warme 
jaarwisseling en voor 
2023 veel gezondheid, 
geluk en heel veel 
sportieve activiteiten.

Tot ziens in april.
Groet, Hilly Wijnstra.

U kunt zich vanaf 16 januari tussen 16.00 en 18.00 
uur opgeven bij:
Margre Hasz
Per mail m.hasz@outlook.com
06-45244249



Hallo mede LOS-leden, 
Sinds kort ben ik lid van LOS en bekeek ik wat er allemaal voor activiteiten werden 
georganiseerd. In dat rijtje miste ik een boekleesgroep. En dat bedoel ik in de ruimste zin 
van het woord. 

Het lijkt mij zo leuk met een groep mensen samen te komen en dan een lijstje te 
maken van de te lezen boeken. Vervolgens gaan we dat lezen en met elkaar 
bespreken wat je er van vindt en wat je tegenstond. Dat met een af te spreken 
tussentijd. Er moet tenslotte gelezen worden. Welk genre boeken en hoe, 
via de e-reader bijv. of op papier staat allemaal open. 

Wie o wie doet er mee? Ik ben 74 jaar en woon in Warten.
Groet Femma Verhorst
Tel.: 058 2553799 of 06 47442616, e-mailadres: f.verhorst1@upcmail.nl
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Op woensdagmiddag 11 januari 2023 is er een mooi 
nieuwjaarsconcert.
Het FRYSK SENIOREN ORKEST zal voor u optreden.
De middag begint om 14.00 uur en eindigt om ca. 
16.30 uur.
In de Schakel, Havingastate 7, 8935 AZ Leeuwarden
Het concert wordt u aangeboden door het bestuur 
van LOS.
De entree is gratis! U bent van harte welkom op 
deze middag!
Graag wel even aanmelden, dan weten de mensen 
van de Schakel waar ze op kunnen rekenen.
Bij Grietje Tanahatoe, vanaf 4 januari tussen 18.00 
en 20.00 uur
Tel. 2135043 of 06-20279596

Het Frysk Senioren Orkest
Het FSO heeft op 4 november jl. zijn 40-jarig 
jubileum gevierd middels een concert met diverse 
solisten voor een volle Lawei in Drachten.
Op 11 januari 2023 spelen wij in De Schakel voor de 
LOS-leden zoals gebruikelijk het Nieuwjaarsconcert. 
De FSO leden werken altijd met veel plezier aan dit 
optreden mee, een mooie start van het nieuwe jaar.
Het FSO bestaat uit een 65 tal zeer ervaren 
muzikanten, die hun sporen hebben verdiend in het 
Friese muziekleven. Wij spelen een afwisselend 
programma van nieuwe en klassieke muziek.
Dit alles o.l.v. onze inspirerende dirigent Jouke 
Hoekstra.
Tot ziens op 11 januari 2023 om 14.00 uur.

Met vriendelijke groeten, het Frysk Senioren Orkest

LEESCLUB

NIEUWJAARSCONCERT OP 11 JANUARI
mmv HET FRYSK SENIOREN ORKEST
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JEU DE BOULES 
Helaas hebben wij niet 
gespeeld in december 
i.v.m. het slechte weer. 
Daarom hebben wij ook 
besloten om januari en 
februari maar over te 
slaan. Hopen dat het in 
maart al redelijk weer is 
om te spelen. U hoort 
t.z.t. weer van ons in de 
LosVast van februari. 

Geldzaken.

Inflatie van 1963 tot nu.
Een gek idee: een product dat je in 1963 voor 1 
gulden kocht, zou nu € 3,37 kosten. En voor een 
product waar je nu € 1 voor betaalt, had in 1963 
maar 0,31 cent gekost.
Dat laat de website www.inflatiecalculator.nl zien. 

De calculator is gebaseerd op de officiële 
inflatiecijfers van het CBS.
Je kunt met behulp van de calculator prijzen 
omrekenen van alle jaren van 1963 tot nu.
De inflatiecalculator werkt niet voor huizenprijzen, 
die zijn door de jaren heen veel harder gestegen.

Nieuwe website pensioenen.
Wilt u weten hoeveel pensioen u straks krijgt en wat 
ontvang u als er eerder gestopt wordt met werken?
Kijk voor het antwoord op deze en nog veel meer 
vragen op
www.onsnieuwpensioen.nl die is opgezet door 
vakbonden, werkgeversorganisaties, 
pensioenuitvoerders en de Rijksoverheid.
De informatie is helder en begrijpelijk en inloggen 
gaat simpel met DigiD.

ID-bewijs in app.
Volgens het Kabinet kunnen volgend jaar de eerste 
Nederlanders zich in Europa identificeren met een 
app op hun smartphone.
Dat is handig als je bijvoorbeeld in Spanje een auto 
wilt huren of in Ierland wilt inchecken in een hotel.

Een paspoort, ID-bewijs of rijbewijs is dan niet meer 
nodig. In de app kun je straks ook vaccinatie-
bewijzen en tickets bewaren.
Burgers kiezen zelf of ze de app willen gebruiken.
Identificeren met een paspoort of ID-bewijs blijft 
gewoon mogelijk.

Geld opnemen niet meer gratis.
Betalen om geld op te nemen komt steeds vaker 
voor. Rabobank vraagt € 0,75 per geldopname bij 
een andere geldautomaat dan de gele Geldmaat.
Als je een duurdere betaalpakket neemt, betaal je 
deze kosten niet.
Amro rekent kosten als je meer dan € 17.500,= per 
jaar pint.

Extra geldopnames kosten € 5 per opname, plus een 
half procent over het opgenomen bedrag.
ING vraagt € 0,80 voor elke geldopname bij het 
goedkoopste betaalpakket.
Neem je een betaalpakker dat € 0,45 per maand 
duurder is, dan blijven geldopnames gratis.
SNS en ASN rekenen geen kosten voor contant 
euro’s halen.

Van de financiële administratie het volgende 
verzoek:
U ontvangt tegelijk met de LosVast van Kerst 2022/
januari 2023 een brief met een lidmaatschapspasje. 
Deze heeft u nodig om aan activiteiten van LOS te 
kunnen deelnemen.

De meeste leden hebben een automatische incasso, 
dus die hoeven niets te doen. De contributie wordt 
automatisch afgeschreven.
Een minderheid van de leden maakt de contributie 
zelf over. Dat is natuurlijk ook goed, maar de 
penningmeester moet tot het einde van het jaar aan 
de gang met het versturen van herinneringen.
Dat geeft veel extra werk.

We zouden u dankbaar zijn als u het bijgevoegde 
machtigingsformulier ingevuld terugstuurt.

FINANCIELE ADMINISTRATIE
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Op zaterdag 26 november heeft het Leeuwarder 
Shantykoor voor LOS opgetreden in de Kurioskerk.

De zaal was volledig vol en de sfeer was goed.

Voor het jaar 2023 heb ik een schema gemaakt voor de wandelingen op de dinsdagen.
Jaarschema 2023, start om 14.00 uur.

MAAND LOCATIE DATA
Januari Westenkwartier, Verdistraat 3, 10, 17, 24, 31.
Februari Bilgaard, De Blauwe golf   7, 14, 21, 28.
Maart Goutum, McDonalds    7, 14, 21, 28.  
April Centrale, Bristol   4, 11, 18, 25.
Mei Groene ster, Aqua Zoo 2, 9, 16, 23, 30.
Juni  Zuiderburen, Jumbo 6, 13, 20, 27.
Juli       Lekkumerend, Jumbo 4, 11, 18, 25.
Augustus  Huizum West, De Basuin 8, 15, 22, 29. 
September  Bilgaard, De Blauwe Golf 5, 12, 19, 26.
Oktober   Camminghaburen, AH 3, 10, 17, 24, 31.
November Aldlân, Intratuin 7, 14, 21, 28.
December  Goutum, McDonalds  5, 12, 19.

Hierbij wens ik een ieder goede feestdagen en een gezond, 
liefdevol en sportief  2023.
Hartelijke groeten, Hilly Wijnstra.

Stilstaan bij ?

Zo aan het einde van het 
jaar is het een geschikt 
moment om stil te staan 
bij het wel en wee van 
onze LOS-leden.
In het jaar 2022 is er weer 
van alles de revue 
gepasseerd. Corona 

hebben we  gelukkig achter ons gelaten, er zijn vast 
leden die dit wel hebben gehad en hopelijk weer 
zijn hersteld.
Een aantal leden heeft qua gezondheid met het 
nodige te maken gehad, val met de fiets waarbij 
zwaar letsel, auto-ongeluk en naar het ziekenhuis, 
ernstige ziekte met veel bijwerkingen,  operaties 
waarvan herstel niet gaat zoals je wilt en een aantal 
die ons zijn ontvallen.
Door een kaart/ of bloemen hebben we hier 
persoonlijke aandacht aan besteedt.
Er is  vast nog wel meer wat ons niet ter ore is 
gekomen.
Met al deze leden, en hun familie leven we mee en 
het bestuur wenst hen heel veel  sterkte en 
gezondheid voor 2023 toe.

LOS-WANDELAARS

De redactie van de LosVast wenst
alle leden en lezers hele fijne kerstdagen, 
een gezellige Oudejaarsavond en voor 
2023 een jaar vol liefde en gezondheid.
We zullen ook in het nieuwe jaar weer 
mooie en interessante onderwerpen 
brengen.

Janny de Haan, redacteur.
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De zalige lucht van een ovenverse cake, het 
heerlijke draadjesvlees volgens  oma’s recept of 
een pan groentesoep; heerlijk die gerechten.
Maar tijdens de feestdagen wordt er, vooral met 
kinderen aan tafel, vaak gegourmet. Allemaal een 
mini pannetje en mini gerechtjes.
Maar daarna, die lucht die de hele kamer vult… 

Frisse lucht.
Het is nu eenmaal moeilijk om etensluchten tegen 
te houden. Een goede afzuigkap is natuurlijk al het 
halve werk, maar zuigt niet alle geurtjes weg.
Als u niet wilt dat kookgeuren blijven hangen, zorg 
dan dat de lucht in deze ruimte goed kan circuleren.
Heeft u een raam in de keuken, zet deze dan een 
eindje open tijdens het koken.

Citroen.
Maar daarna wil je de keuken wel  weer fris hebben
Heeft u citroenen gebruikt bij een gerecht, gooi het 
dan niet weg. Snijd ze doormidden en haal ze door 
de vuilnisbak om nare geurtjes te verminderen.

Tips voor een frisse keuken 
na de kerstdiners

De oven.
Een citroen helpt ook om de oven schoon te maken.
Zet na het bakken of braden van vis of vlees een 
schaaltje met water en enkele schijfjes citroen in de 
oven.
De warmte laat het water verdampen en het vuil 
komt gemakkelijk los.

Vaatdoek.
Deze wordt tijdens de feestdagen extra vaak 
gebruikt. Hang deze daarom altijd goed uit. Gebruik 
het liefst elke dag een schone. Was ze bij keurkeur 
op 60 graden ( of hoger).

Afvalemmer.
Vleesresten en zeevruchten brengen vaak een 
onaangename geur met zich mee. Haal daarom de 
vuilniszak direct uit de afvalemmer nadat u deze 
resten hier in hebt gegooid en breng het weg.

Zo blijven de kerstdagen schoon en fris!

Jonk de G, ‘zonder heer en zonder eer’. Zo werd 
jonkheer Dirk-Jan de Geer, die deze maand 152 jaar 
geleden werd geboren genoemd.
Voor veel Nederlanders tijdens de Duitse bezetting 
was de toenmalige premier hét symbool voor 
landverraad.

De edelman, veelvuldig minister en voor de tweede 
keer premier, wilde vrede sluiten met de Duitsers.
Koningin Wilhelmina, die met het kabinet naar 
Londen was gevlucht, ontsloeg hem meteen. 
Zonder toestemming van zijn opvolger Pieter 
Gerbrandy, maar met de permissie van de bezetter, 
keerde de Geer in 1941 terug naar Nederland.
In 1942 schreef hij in de brochure Synthese in den 
oorlog dat verder vechten tegen de Duitsers zinloos 
was. Hij pleitte voor een synthese van democratie 
en nationaalsocialisme.

Historie.
Verguisd premier Jhr. Dirk-Jan de Geer.

Na de oorlog werd hij 
veroordeeld tot een jaar 
voorwaardelijke gevangenis-
straf wegens opzettelijke 
benadering van de Staat.

In zijn verschenen biografie 
wordt betwijfeld of de Geer wel een eerlijk proces 
heeft gehad omdat de aanklager de zwager van 
Gerbrandy was, die illegaal notulen van de 
Londense ministerraad aan hem had doorgespeeld.

De predikantenzoon werd op 14 december 1870 
geboren. Toevallig waren tijdens zijn lange leven 
twee familieleden premier van Zweden, beiden 
Louis baron de Geer genaamd.
Na het roemloze einde van zijn 40-jarige loopbaan 
zocht hij schrijvend eerherstel tot hij in 1960 op 90-
jarige leeftijd overleed.



Belastingaangifte 2022

Alweer een belasting jaar (bijna) voorbij.
Voor sommigen nog maar net omdat er het een en 
ander vorig jaar, bij box 3, door een uitspraak van de 
Hoge Raad van het Europese mensenrechten-
verdrag (EVRM), op het moment van aangifte 
(2021), nog niet helemaal duidelijk was.
Hopelijk is het dit jaar allemaal netjes aangepast op 
de site waar wij uw gegevens moeten gaan invullen.

Net als andere jaren komen wij bij de meesten van u 
langs om de papieren op te halen om dan thuis, op 
een moment dat het ons het beste uitkomt, uw 
aangifte op de site van de Belastingdienst in te 
vullen.
Ook nu gaan wij ervan uit dat u, net als in de 
voorgaande jaren, voor uzelf en voor uw eventuele 
partner, weer een machtigings code krijgt 
toegestuurd van de Belastingdienst. Die moeten we 
weer gebruiken om uw aangifte te kunnen doen.

Als u eind februari nog geen machtigings-code heeft 
ontvangen dan moet u even contact opnemen met 
Willem de Boer (06-53636700) of 
w.de.boer@losleeuwarden.nl of met degene die 
vorig jaar de aangifte voor u heeft gedaan.

Zoals andere jaren vragen wij u om alle jaaropgaven 
te verzamelen en bij elkaar te houden.
Jaaropgaves van: 
AOW, PENSIOENEN, BANKEN (betaal en 
spaarrekeningen)
Wij gaan dan controleren of dat wat de 
Belastingdienst heeft ingevuld klopt, wat meestal 
het geval is.

Als u veel onkosten met betrekking tot de 
ontvangen zorg heeft willen wij graag de facturen 
daarvan zien zodat wij, als de kosten boven een 
bepaalde drempel uitkomen, deze kunnen 
verwerken in de aangifte. Ook de afgelegde 
kilometers, met de auto, naar arts, specialist en 
ziekenhuis horen bij deze onkosten.

Als u veel giften hebt gedaan aan instellingen die 
een ANBI goedkeuring hebben geldt hetzelfde als bij 
de zorgkosten. 
Alles boven een bepaalde drempel kunnen wij dan 
voor u verwerken in de aangifte.
Hierdoor kan het zijn dat u minder belasting hoeft 
te betalen of meer terug krijgt.

Coördinatie belastinginvullers 
Willem de Boer

E-mail    LOS    E-mail

Zo half november kreeg van het bestuur de vraag 
of ik een mail naar de leden wilde sturen omdat er 
in de stad een voorstelling was waar normaal veel 
LOS-leden naar toe gaan, en die niet meer op tijd 
in de LosVast geplaatst kon worden.

Toen ik bezig was met de nieuwe verzendlijst zag ik 
dat 250 LOS leden geen e-mailadres hebben, 
tenminste dat staat niet in de ledenadministratie 
vermeld.
Dat betekent dus dat wij niet kunnen melden als er 
plotseling iets leuks in de stad plaatsvindt, of dat er 
plotseling iets wordt geannuleerd.
Ook krijg ik zo’n 25 a 30 mails terug, van de 750 die 
ik verstuur, als onbestelbaar.
Dat betekent dat er een fout in het e-mailadres zit 
of dat hij verouderd is of vervangen door een ander 
maar dat dit niet is doorgegeven aan de 
ledenadministratie.

Dus als u in het vervolg wel een mail wilt 
ontvangen met een mededeling of een herinnering 
aan een bijeenkomst, en dat zondag 20-11-2022 
niet hebt ontvangen, geef dan uw juiste mailadres 
per mail door aan leden@losleeuwarden.nl met als 
onderwerp           “Ja e-mail”.

Ongetwijfeld zijn er nu mensen die beslist geen (en 
nooit niet) een mail van LOS willen ontvangen.
Ook voor u geldt dan: stuur een e-mail naar 
leden@losleeuwarden.nl met als onderwerp “Nee 
e-mail”

Krijgt u een e-mail van LOS en er staat niet iets in 
wat u interesseert dan is daar de DELETE knop op 
het toetsenbord om die mail te verwijderen.  
Willem de Boer.
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Deze keer een paar extra titels omdat het een lange maand is.

Ralf Bodelier: Lang leve de mens ( ondertitel’ Redden we het met tien 
miljard?’)
Is verschenen bij uitgeverij Gompel & Svacina en kost € 17,60
Nog nooit waren we met zoveel mensen. En nog nooit leefden we met zovelen in 
welvaart, vrede en een goede gezondheid. Toch denken we naargeestig over onszelf. 
Wij, mensen, veroorzaken klimaatverandering, beroven de aarde van haar 
grondstoffen en zetten de biodiversiteit onder druk. ‘De aarde heeft kanker en die 
kanker is de mens’, meende de Club van Rome. 
Daarmee doen we onszelf tekort. Wij, mensen, maken de aarde ook veel rijker, 
kleurrijker en interessanter.. 

In deze meeslepende vertelling reis je met Ralf Bodelier naar de filosofische wortels 
van het denken over de mens. En hij neemt je mee op een spannende 
ontdekkingstocht door het Ruhrgebied, Afrikaanse slums en het Midden-Oosten. 
Bodelier pleit voor een herwaardering van de mens als schepper, bouwer en 
beschermer. 

Clare Marchant: De geheimen van Saffron Hall.
Is verschenen bij Harper & Collins en kost € 21,99
Twee vrouwen, door vijf eeuwen gescheiden. Eén lang bewaard geheim.
1538: De jonge bruid Eleanor maakt indruk op haar kersverse man door saffraan te 
verbouwen, een zeer kostbare specerij. Wanneer hij onverwacht uit de gratie raakt bij 
de koning, wordt ook Eleanor meegesleurd in zijn ondergang. Ze moet vluchten, en dat 
terwijl ze op het punt staat een kind te krijgen.

2019: Amber woont tijdelijk bij haar opa op wat ooit het kasteel Saffron Hall was. 
Wanneer de oude toren na een storm instort, komt er een oud boek tevoorschijn, dat 
daar eeuwenlang verstopt heeft gezeten. 
Aan de hand van de dagboekfragmenten weet Amber beetje bij beetje een vergeten 
tragedie te onthullen, een verhaal dat pijnlijk dicht bij haar eigen leven komt…

Een prachtig ontroerend verhaal over liefde en hoop in donkere tijden. Voor fans 
van Lucinda Riley en Santa Montefiore.

Otto van Kalkhoven: Vrouw & werkplaats
Is verschenen bij uitgeverij Splint Media en kost € 26,99

Na zijn boek ‘Man en werkplaats’ kwam de vraag: waar blijven de dames?
In ‘Vrouw en werkplaats’ tonen 26 vrouwen hoe ze op een eigen plek een ambacht 
uitoefenen: van automonteur tot meubelmaker.  

Lezenswaardig



      Pffff  Het waren
                                      bijna 9000
                                                                   bladen in 2022

              

         
         Beste bezorgers en reserve bezorgers,                               

         een hele fijne kerst en                                                        

         een fit en inspirerend 2023 toegewenst.  
             
interessant                                                                                  Douwe                              spannend                           
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Frank Krake: De grootste bankoverval aller tijden
(ondertitel: Een waar gebeurd verhaal van een groep verzetsvrienden) 
Is verschenen bij uitgeverij Achtbaan en kost € 24,99

Nederland zucht al vier jaar onder de Duitse bezetting, als een groep vastberaden 
verzetsvrienden de wapens opneemt. De tijd van onzichtbaar en klein verzet is voorbij. 
Ze deinzen nergens voor terug, plegen overvallen, blazen spoorlijnen op en bevrijden 
twee maten uit het Huis van Bewaring. Hun leider is Derk Smoes, een ondergedoken 
bankmedewerker en gezocht door de nazi’s. Na de hete verzetszomer van 1944 krijgt 
hij een gouden tip. In de kluizen van twee banken in het oosten van het land ligt meer 
dan 200 miljoen gulden. Cash. Een plan wordt gesmeed. Door de spoorwegstaking is 
voor de hulp aan onderduikers dringend geld nodig. Veel geld. Na toestemming uit 
Londen slaan ze toe. De kisten vol buitgemaakte bankbiljetten verdwijnen veilig in een 
hooiberg. Zelfs Churchill wordt op de hoogte gebracht van wat de grootste 
bankoverval ter wereld blijkt te zijn. De euforie is groot, maar niet overal. De Duitsers 
zijn beschaamd en woedend tegelijk. 
Een beruchte oud-Gestapo officier van de Sicherheitsdienst krijgt de leiding over het 
onderzoek. De jacht is begonnen… 

Winterlichtjes
De winter is begonnen met korte donkere dagen 
waarover we beter niet kunnen klagen.
Want we zien fonkelende lichtjes overal
in kerstbomen, tuinen en rond de kerststal.

Etalages en pleinen zijn schitterend versierd, 
je vlucht een winkel in als de wind langs je giert.
Kerstmis en Nieuwjaar is een gezellige tijd,
feestjes vol met eten, muziek en vrolijkheid.

En als het nu eens zou gaan sneeuwen:
op aarde een prachtig tapijt, als van witte meeuwen.
We hopen en verwachten dat ieder jaar,
White Christmas zingen we dan luid met elkaar. 

De laatste dagen van december kunnen écht warm zijn,
ondanks de kou is het binnen aangenaam en fijn. 
We mijmeren over wat we elkaar kunnen toewensen:
Gezondheid, liefde en vrede voor alle mensen.

Auk Jager, 
bron: www.yolievzw.com



12

Ingrediënten:
• 125 gr tuttifrutti (of bijvoorbeeld alleen 

gedroogde abrikozen)
• 75 gr blanke rozijnen
• 50 gr cranberry’s
• 80 ml amaretto (of bijvoorbeeld cognac of 

appelsap)
• Voor het beslag: 
• 250 gr amandelspijs
• 200 gr boter, op kamertemperatuur
• 125 gr witte basterdsuiker
• ¼ tl zout
• 1 tl vanille-extract
• 1 citroen, rasp
• 4 eieren, op kamertemperatuur
• 200 gr bloem
• 3½ tl bakpoeder
• Verder nodig:
• boter, om in te vetten
• paneermeel, om de vorm te bestrooien
• 2 el bloem
• 150 gr poedersuiker
• 1½ tot 2 el water
• 20 gr amandelschaafsel

Recept :
Begin de avond van tevoren met de vulling. 
• Snijd de tuttifrutti in kleine stukjes en meng deze 

met de rozijnen, cranberry’s en cognac. 
Laat de vruchten de hele nacht wellen.

•  Verwarm de oven voor op 160 °C.   
•  Vet een tulbandvorm in met boter en bestrooi 

deze met paneermeel en 
•  Klop het overtollige paneermeel uit de vorm. 
•  Doe de spijs, boter, basterdsuiker, het zout, 

vanille-extract en de citroen- rasp in een kom en 
klop het geheel romig (ongeveer 5 minuten). 

•  Voeg de eieren één voor één toe en klop deze 
luchtig door het beslag. 

•  Meng de bloem en het bakpoeder in een andere 
kom en zeef deze in gedeeltes boven het beslag. 

•  Spatel de bloem er in delen voorzichtig door.
•  Laat de gewelde vruchten even uitlekken in een 

zeef.     

Kersttulband

• Meng de nog vochtige vruchten met de 2 
eetlepels bloem en schep ze door het beslag. 

Kersttulband bakken
•  Doe het mengsel in de vorm en bak de tulband 

in 60 tot 70 minuten gaar. Prik aan het eind van 
de baktijd met een prikker in de tulband om te 
controleren of hij gaar is.

•  Als er geen beslag meer aan de prikker 
meekomt, is de tulband gaar.

•  Laat de tulband 10 minuten in de vorm afkoelen 
en stort hem dan op een rooster. Laat de 
tulband helemaal afkoelen.

•  Spreid het amandelschaafsel uit op een met 
bakpapier beklede bakplaat en rooster deze in 6 
tot 8 minuten goudbruin. 

•  Meng het poedersuiker met het water tot een 
glazuur. 

•  Verdeel het glazuur over de tulband en bestrooi 
met het geroosterde amandelschaafsel.

Geniet van deze heerlijke tulband! 
(Dit recept is van banketbakker Rutger)

Recept voor de Kerstdagen:



De Rozee groep van COC 

Friesland wenst u fijne Kerstdagen 

en een mooi Nieuwjaar. 

Goede gezondheid en een kleurrijk, 

voorspoedig 2023 toegewenst.
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Een Witte Kerst

(een sprookje vrij naar 
Godfried Bomans)

Er was eens een man die het kerstfeest nu wel eens 
grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de 
schuur en spande langs het plafond de rode 
papieren slingers die daarvoor garant staan. Aan de 
lamp hing hij een van die rode bellen, die 
opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog 
aardig meevallen.

Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang, 
verdeeld over drie winkels, in de rij gestaan, maar 
het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij 
tenslotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een 
doos koopt, en klapte in zijn handen.

Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw 
en kinderen, al die tijd in de keuken elkaar met een 
verlegen glimlach hadden aangekeken (wat doet 
pappa raar) kwamen bedremmeld binnen.
“Nee maar”, zeiden zij, “dat had je niet moeten 
doen”. Maar omdat hij het toch gedaan had gingen 
zij blij zitten en keken elkaar warm aan. “En nu gaan 
we niet alleen smullen”, zei de man, ”we moeten 
ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is”.
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen 
afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind 
werd tenslotte toch geboren, zij het in een stal. En 
toen begonnen zij te eten, want nu mocht het, al 
was er dan veel ellende in de wereld.
“Kijk,” zei de man, “dat is nu Kerst en zo hoort het 
eigenlijk”. En daarin had hij gelijk. Zij verwonderden 
zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, 
maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet 
je denken, zoiets kwam nu niet meer voor.

En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde 
zijn banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, 
verstoord weer op zijn bord. “Dat is nu vervelend”, 
zij hij, “er is ook altijd wat”. Hij knoopte zijn servet 
los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de 
voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en 
heldere, lichte ogen die sterk naar hout geurde. Hij 
vroeg of hij hier ook schuilen mocht want het 

sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat 
heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom 
zijn.
De beide mannen keken elkaar een ogenblik 
zwijgend aan en toen werd de een door een grote 
drift bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis”, zei hij, 
“zijn er geen andere avonden”. En hij sloeg de deur 
hard achter zich dicht.

Maar terug in de kamer kwam er een vreemd 
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet 
meer. “Ik ga nog eens even kijken”, zei hij, “er is iets 
gebeurd, maar ik weet niet wat”.
Hij liep terug naar de stoep en keek in de 
warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist 
om de hoek verdwijnen met een jonge vrouw naast 
zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar 
er was niemand meer te zien. De twee leken wel in 
de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals 
gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er 
stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets”, 
zei hij, “de wind is wat schraal, het gaat wel weer 
over”. 

En dat was ook zo, men moet zich over die dingen 
heen kunnen zetten. Het werd nog een heel prettig 
Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. 
Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het 
kind werd opnieuw in een schuur geboren.
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Jaap’s Hoekje monumentale pronkkamer van het Provinsjehûs. De 
Friese historie wordt er in neogotische stijl in beeld 
gebracht. 

In het oude 
Provinciehuis zijn 
twee 
gedenkramen 
(foto 2) 
aangebracht als 
blijk van 
erkentelijkheid 
voor de wijze 

waarop Limburgse evacuees in de hongerwinter van 
’40-‘45 door de Friese bevolking liefderijk werden 
opgevangen.
De gebrandschilderde glas-in-loodramen zijn gewijd 
aan de Barmhartige Samaritaan en Sint-Martinus.

Wie de moeite neemt om het Provinsjehûs van alle 
kanten te bekijken loopt eerst de Korfmakersstraat 
in. De zijgevel is een verzameling van bouwstijlen 

(foto 3) en -gelukkig- na de vele renovaties en 
uitbreidingen gespaard gebleven. Ga hierna linksaf 
de Heerestraat in. Na een meter of twintig kunnen 
we door het -helaas gesloten- hekwerk genieten 
van de fraaie achterkant van de Statenzaal (foto 4), 

Tweebaksmarkt-tour - 4

Op de vorige ‘kijk’ op de Grand Hotel 
Post Plaza-Avenue kreeg ik veel leuke 
reacties. Vooral omdat de Liwwadders blij zijn dat 
hier zoveel moois uit het verleden bewaard is 
gebleven en het tegelijkertijd nog prachtig past in 
het stads- en tijdsbeeld van nu.
In deze vierde ‘etappe’ van onze gang over de 
voormalige Nieuwe Markt, tegenwoordig een 
combinatie van Druifstreek, Tweebaksmark en 
Turfmarkt, beginnen we met een blik op het 
Provinsjehûs en lopen we verder in de richting van 
de Tuinen, oftewel De Túnen.

Provinsjehûs 
U wilt het geloven of niet maar het oudste deel van 
het Provinsjehûs was ooit kloosterbezit. Voor 1570 
was het de woning van de abt van het Sint 
Nicolaasklooster te Burgum. Het diende maar korte 
tijd tot ambtswoning van Cunerus Petri (Coen 
Peters), de bisschop van Leeuwarden. Het 
bisschoppelijk paleis werd als gevolg van de 
Hervorming onteigend en in gebruik genomen door 
het College van Gedeputeerde Staten. Dit College 
bestaat al vanaf 1554 en werd vanaf 1577 benoemd 
door de Staten van Friesland. De vergaderingen van 
de Staten vonden plaats in het Landshuis dat ooit 
naast de Kanselarij heeft gestaan, daarna in de 
raadzaal van het stadhuis en in 1849 in het Paleis 
van Justitie. 
Pas in 1896 konden de Staten voor het eerst 
vergaderen in de Statenzaal van het 
gebouwencomplex dat als provinciehuis dient. Het 
interieur van de Statenzaal (foto 1) is de meest 
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in neo-gotische stijl gebouwd en voorzien van een 
serie schitterende glas-in-loodramen. De 
Heerestraat was ooit een rommelig geheel met een 
bonte verzameling pakhuisjes, kroegen, maar ook 
werkplaatsen van handwerkslieden en kunstenaars 
als Jan Murk de Vries. Een van de grote, voormalige 
elitaire woningen herbergde jarenlang het Fries 
Natuurkundig Museum. Dat was een nogal stoffig 
en oubollig geheel voordat het verhuisde naar het 
Nieuwe Stads Weeshuis aan het Schoenmakersperk. 
Daar bloeide het op onder de nieuwe naam 
Natuurmuseum Fryslân en is tegenwoordig een 
museum dat van zich doet spreken. 
Aan het einde van de straat ligt de Oude 
Oosterstraat, een van oudsher gezellig 
winkelstraatje. Ook hier heeft de nieuwbouw van 
het Provinsjehûs toegeslagen, waardoor een aantal 
kleine neringdoenden niet meer terugkeerden.
Vanuit deze Oosterstraat passeren we nu het 
gehele voorfront van het Provinsjehûs en steken 

we de Korfmakers-
straat over, 
waarbij we op de 
zijmuur van het 
hoekpand nog een 
prachtige 
muurreclame 
(foto 5) aantreffen. 
Die verwijst naar de 
vroegere functie van 
het pand, een brood- 
en banketbakkerij, 

eerst van Tinga, later van Feenstra, die er de naam 
‘In de Soete Suikerbol’ aan gaf. Naast de oude 
bakkerij vonden we het pakhuis van de firma 
Grijpma en De Hosson. De firma handelde onder 
andere in stroop en teerzeep…. 
De namen van beide firmanten zijn in de zijmuren 
gemetseld in gele baksteen, de muren zijn rood. 
Naamreclame tot aan de sloop!!

De Utrecht (foto 6)
Op nummer 48 aan de Tweebaksmarkt vinden we 
een leuk intiem bouwwerkje dat met recht een 
juweeltje genoemd kan worden. In opdracht van 
verzekeringsmaatschappij Utrecht leefden de jonge 
architecten Alexander Kropholler en Jan Frederik 
Staal zich rond 1903/1904 uit in het ontwerp voor 
een bijkantoor voor Friesland. Het kantoortje is in 
de zogeheten Jugendstil gebouwd en in gele 

baksteen 
uitgevoerd.
Het bijzondere 
pand heeft na het 
vertrek van de 
verzekeraar zelfs 
een industriële 
toepassing als 
opslagplaats voor 
landbouw-
werktuigen van de 
firma Gerstner 
glansrijk doorstaan 
en is zelfs nog 
jaren in gebruik geweest als een minitheater, onder 
de naam De Vier Pelikanen. Die naam is ontleend 
aan het kunstwerk van Mendes da Costa dat zich 

bovenop het dak 
bevindt (foto 7).
De voorgevel kent 
enkele opmerkelijke 
versieringen. Zo is er de 
naam UTRECHT in rode 
baksteen in 
aangebracht en heeft 
het gevelstenen met de 
wapens van Nederland 

en Utrecht. Verder is er zowel buiten als binnen nog 
veel leuks te ontdekken. Maar daar kunt u tijdens 
een bezoekje alles over horen. De nieuwe eigenaren 
hebben het pand een grandioze opknapbeurt 
gegeven en stelt belangstellenden in de gelegenheid 
het juweeltje ook van binnen te bewonderen (foto 
8). Jonge kunstenaars exposeren hier regelmatig 
hun werk.

De Utrecht is gewoonlijk op vrijdag- en 
zaterdagmiddag open van 13.00 tot 17.00 uur; van 
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18 december 2022 tot 26 januari 2023 is het 
GESLOTEN. Helaas niet rolstoeltoegankelijk

Naast De Utrecht bevindt zich het schoolplein en de 
voormalige Rooms Katholieke Julianaschool. Vanaf 
het schoolplein heeft u een prachtig zicht op de 
bijzondere wijze waarop het dak van de Utrecht 
opnieuw vorm gegeven is.

Ja, wat hadden 
vroeger al niet meer 
op dit stuk van de 
straat, het bij de 
ouderen nog wel 
bekende Lido, later 
een Militair Tehuis, 
weer later de 
dansschool van Hub. 
Adema (foto 9) en 
nu al weer jaren 
Turks Restaurant 
Saray.

In januari 2023 vervolgen we onze tour, want we 
zijn er nog niet. Ik wens u nog een fijn eind van het 
jaar, een rustige wisseling van oud naar nieuw en 
alle goeds voor 2023.

Jaap de Groot
jaap.degroot46@gmail.com
Foto’s - Historisch Centrum Leeuwarden| collectie 
Jaap de Groot

Ik ben geboren op Ameland en heb daar een fijne 
jeugd gehad. Maar voor wat oudere meisjes was er 
na de Mulo weinig werk om iets met je diploma te 
gaan doen. Dus besloot ik om te vertrekken naar 
Leeuwarden om daar de opleiding voor 
verpleegkundige te volgen. Ik begon in november en 
had natuurlijk in het begin wel last van heimwee.

Gelukkig was ik met de Kerst weer vrij en kon ik 
genieten van de gezelligheid thuis met natuurlijk 
een kerstboom met toen al elektrische lichtjes. 
Maar de dag na Kerst moest ik meteen weer naar 
cursus, dus de tweede Kerstavond alweer met de 
boot naar de vaste wal. Toen ik alleen op m’n 
kamertje kwam voelde ik me hartstikke alleen en 
heb dan ook behoorlijk gehuild. 
Maar opgeven? Natuurlijk niet! Ik ging ook van de 
stad houden en voelde me hier al gauw thuis. Maar 
ik blijf trots op m’n geboorteplek Ameland.

De redactie vroeg of er iemand was die een 
herinnering over de Kerstdagen met ons wilde 
delen. En ja, we kregen een reactie van Tiny 
Boersma-Dokter.

Even een herinnering 
over de tijd van Kerst 
van vroeger.

Kerstgedicht.

         Een witte kerst als in een droom
         Tientallen lichtjes branden in de boom,
         Kerstklokken klinken,
         De gezelligste tijd van het jaar.
         Soms ver weg, maar toch bij elkaar.

         Een jaar vol lichtpuntjes, een klein geluk
         Al is het maar voor even
         Een jaar vol mooie momenten 
         Om samen te beleven.
         Mogen alle lichtpuntjes tesaam
         De mooiste sterrenhemel geven.

                                 (tekst op een kerstkaart)



Veilige online 
betaalmethodes

Online betaalmogelijkheden voldoen aan strenge 
veiligheidseisen.
Ze zijn net zo betrouwbaar als contant afrekenen in 
een fysieke winkel.

Beveiligingstechnieken
Fraude en oplichting zijn van alle tijden. Niet voor 
niets kennen we gezegdes als 'een kat in de zak 
kopen' of 'knollen voor citroenen verkopen'.
De verschillende online betaalmethoden, zoals 
iDEAL, creditcard, PayPal en Tikkie zijn stuk voor 
stuk solide en veilig. Dat zegt echter niets over 
degene die deze betaalmethoden gebruikt. Dat kan 
zomaar een oplichter zijn. Let daarom goed op waar 
u koopt. De betaalmethode zelf is veilig, maar is 
winkel waar u iets bestelt betrouwbaar?

Kerstgedicht.

         Een witte kerst als in een droom
         Tientallen lichtjes branden in de boom,
         Kerstklokken klinken,
         De gezelligste tijd van het jaar.
         Soms ver weg, maar toch bij elkaar.

         Een jaar vol lichtpuntjes, een klein geluk
         Al is het maar voor even
         Een jaar vol mooie momenten 
         Om samen te beleven.
         Mogen alle lichtpuntjes tesaam
         De mooiste sterrenhemel geven.

                                 (tekst op een kerstkaart)

Opname in een verpleeghuis
Een opname in het verpleeghuis? Niemand wil het. 
Maar soms is het écht de beste oplossing. Zowel 
voor de mantelzorgers als de oudere zelf, zo blijkt 
uit onderzoek.

Dat ouderen langer thuis blijven wonen is een 
mooie gedachte. Maar het is vooral mogelijk dankzij 
de constante inzet van 840.000 mantelzorgers die 
meer dan acht uur per week hulp bieden aan hun 
oude ouders of hun partner. 
Maar deze mantelzorgers gaan vaak te lang door 
met hun zware zorgtaken, omdat ze hun ouder of 
partner willen behoeden voor een opname in het 
verpleeghuis. 

Een verpleeghuis? Dat is het horrorscenario aan de 
horizon, dat wil je niemand aandoen. En zeker je 
naasten niet. Dus stappen mantelzorgers maar weer 
in de auto, brengen ze soep, ruimen ze op en 
proberen ze samen met de thuiszorg te voorkomen 
dat hun ouder nog verder verkommert en vereen-
zaamt. 
Mantelzorgers gaan vaak ongezond lang door. Het is 
triest dat mantelzorgers zich zó lang verzetten tegen 

een verpleeghuisopname tot het écht niet meer 
gaat. Maar dan is er nog een wachttijd van een jaar 
of langer. Tegen die tijd is iedereen écht op.

Je hoort steeds over schrijnende situaties, maar de 
verpleeghuiszorg in Nederland behoort tot de 
wereldtop. Het welzijn van bewoners is relatief laag, 
maar dat brengt de levensfase met zich mee. Ze 
voelen zich niet slechter dan vóór de gang naar het 
verpleeghuis. Op basis van welzijnsscores vonden 
onderzoekers geen verband tussen verpleeghuis-
opnamen en gezondheid- en welzijnsproblemen. 

De bevindingen lijken er eerder op te wijzen dat 
verpleeghuizen zorg leveren aan personen die nu 
eenmaal al kampen met een laag welzijnsniveau. 
Er wordt ook ’s nachts op hen gelet en dat is de 
grootste bevrijding van menig mantelzorger.
Geen nachtelijke telefoontjes meer van een 
verwarde, doodsbange vader of moeder. Vaak zijn 
ze blij dat ze de verpleeghuisopname niet hebben 
uitgesteld en er nu 24-uurszorg is.

Gedeelten uit Nieuwsbrief OSiF.

iDEAL
Dankzij iDEAL reken je online aankopen veilig af. Dat 
gaat altijd via internetbankieren van uw eigen bank 
of de app van uw bank. Alle grote banken zijn 
aangesloten bij iDEAL. Dat is net zo veilig als 
internet- en mobiel bankieren. De betaling loopt 
altijd via de eigen bank.

Creditcard
Online betalen via een creditcard is heel veilig. 
Dubbele bevestiging is wettelijk verplicht sinds 1 
januari 2021. Dat werkt zo.
U rekent online af door de creditcardgegevens in te 
vullen. Dat zijn creditcardnummer, naam, 
vervaldatum van de kaart plus de CVC-code. Daarna 
moet u de aankoop bevestigen in de app van de 
creditcardmaatschappij. Óf door een code in te 
vullen die per sms is verstuurd.
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De winter van ’62 op ’63 was een van de strengste 
die we ooit gehad hebben. Het vroor dat het 
kraakte en de oostenwind, die hard blies, maakte 
het allemaal nog veel erger.

De breedste straten waren een paar keer door een 
sneeuwploeg schoongeveegd, maar dat hielp maar 
tijdelijk. We waren, als het er op aankwam, van de 
wereld afgesloten.
Het land was hard bevroren, niet alleen op de lanen 
van het boerenland, maar ook de straten van het 
dorp. Het was Eerste Kerstdag – Midwintersdag, 
zoals de Groningers het wel noemen.

Ik was al jaren huisarts in het dorp. Als er nu maar 
niemand naar het ziekenhuis moet, want dan zal je 
wat beleven. Het volk begreep wel dat ik niet zo vlot 
door die sneeuwtroep kon en als het ook maar even 
kon, dan zouden ze me niet oproepen.
Maar toch moest ik die avond nog naar een kind van 
een jaar of zeven, die hoge koorts had.
Met de handschoenen voor de mond tegen de 
strenge kou, ging ik op pad. Ik gaf het kind een 
spuitje tegen de koorts en maakte vlot weer 
aanstalten om naar huis te gaan.
Op de terugweg liep ik over het ijs van een sloot, 
dat liep wat gemakkelijker als over het land.
 Maar verdikkeme, je zal het altijd beleven; ik zakte 
door het ijs.
Het tochtte daar verschrikkelijk en ik was nat tot aan 
het kruis.
Mensen, mensen, wat was ik nat en koud. Dat was 
me nog nooit overkomen.
Dicht in de buurt woonden op een klein boerderijtje 
Knelus en Stiene.
Ze hadden een lapje grond, een koe, een paar 
schapen, een bok en dat was het wel zo’n beetje.
Om met mijn natte spullen nog eerst naar huis te 
gaan, had geen zin en dus op naar het echtpaar.
Van Knelus moest ik maar een droge broek en een 
paar laarzen lenen.
Ze hadden nooit kinderen gekregen en Stiene was 
vroeger vaak ziek geweest.
Nu had ze reuma en dat werd steeds erger, handen 
en voeten waren misvormd. Aan haar voeten kon ze 
alleen een paar gebreide pantoffels verdragen.

18

Kerst 1962.
door dr. Jan. J. Boer

Eigenlijk was ze een stumper. Alhoewel ze niet veel 
meer kon, praten kon ze nog net zo goed als 
vroeger. Het was altijd een lief mens geweest en dat 
was ze nog..
Knelus hielp haar zo veel hij kon in het huishouden 
en ze hadden het goed samen.
‘Volk’. Ik trilde als een rietje. De deur ging open en 
Knelus knipte het licht aan.
‘Bent u daar dokter? Maar wat is er met u gebeurd, 
bent u door het ijs gezakt? Kom gauw verder dan zal 
ik u wat kleren van mij geven’.
Het duurde maar even en ik had niet alleen 
ondergoed van Knelus aan, maar ook zijn gebreide 
sokken en ribcord broek.
‘Kom gauw verder dokter en ga bij de kachel zitten 
om u op te warmen’ zei Knelus. 
Dat liet ik me geen twee keer zeggen, want ik was 
koud tot op het bot.
‘We wilden net Kerstfeest met z’n tweeën vieren ’ 
zei Knelus. Na een paar koppen koffie dacht ik dat 
het tijd was om weer op te stappen. Maar 
warempel toen begon het Kerstfeest vieren bij 
Knelus en Stiene. Met haar misvormde handen 
haalde ze uit de tafellade een ouwe vuile kaars.
Knelus stak hem aan, liet een paar druppels kaarsvet 
op een schoteltje vallen en zette de kaars erop.
Het lamp ging uit in de kamer en daar zaten we bij 
kaarslicht….
Stiene pakte een oud boek en begon te lezen, een 
verhaal dat ik bijna uit m’n hoofd kende. ‘En het 
geschiedde…’
Maar hier was het heel anders. Warm en vertrouwd 
zweefden de woorden door de kamer en verder was 
het doodstil midden in het veld.
Af en toe keek Stiene even op en dan keek ze 
verwonderd en mijmerend voor zich uit. Stiene die 
zelf nooit kinderen kreeg. Die oude kromme vingers 
en vuile kaars was het licht van de ster van het verre 
Bethlehem.

‘Nu willen we nog wat met elkaar zingen’ zei Knelus 
en hij ging achter het orgel zitten en met z’n drieën 
hebben we gezongen. Het was stil in de wereld en 
stil in mij. Het deed me wat.
We dronken nog een kop koffie en ik trok de laarzen 
van Knelus aan.
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Wist u dat?

Waarom moet het plastic etiket 
van een plastic fles als ze beide 
recyclebaar zijn…..
Plastic is één woord, maar niet één ding.  
Je kunt namelijk geen plastic tasjes recycleren tot 
een stevige plastic glijbaan of een zak chips tot een 
fles cola. Er vindt in recyclingcentra een hoop 
‘nasortering’ plaats. Grote machines verdelen 
stukken plastic in verschillende categorieën.
Daar spelen zeven officiële verschillende plastic 
categorieën een sleutelrol. Die vind je op de plastic 
fles of verpakking als een getal van één tot zeven in 
de recycledriehoek.

Ieder getal verwijst naar een andere categorie 
plastic. Een stevige fles is van ander plastic gemaakt 
dan het buigzame etiket. Sorteermachines kunnen 
de twee niet zo gemakkelijk scheiden en daarom 
vraagt de fabrikant of jij dat even wil doen….

Hoe krijg je na een oorlog de burgerlijke 
stand weer op orde?
Om ambtenaren of vrijwilligers van deur tot deur te 
laten gaan is een optie, maar is tijdrovend en 
kostbaar. Een factor is dat de mensen zelf soms ook 

geen document hebben waarmee ze hun identiteit 
kunnen aantonen. Het meeste gemakkelijke is de 
bal toe te spelen naar de plaatselijke autoriteiten.
Kerken hebben vaak doopregisters.
Uiteindelijk hangt de gekozen oplossing van de 
situatie van het land af.
Ook maakt het nogal uit of het gaat om een enkel 
bevolkingsregister dat in vlammem is opgegaan of 
dat alle bevolkingsregisters vernietigd zijn. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld  in Cambodja onder het 
bewind van Pol Pot.

Is het nuttig om je dekbed uit het raam te 
hangen?
In je bed verzamelen zich allerlei bacteriën, 
schimmels en huidschilfers.
Huisstofmijten voeden zich  met die schilfers en die 
zijn dol op een warme en vochtige omgeving. 
Zweten doen we allemaal weleens.
Door te luchten droogt het dekbed en het matras.
Een bijkomend voordeel van je dekbed buiten 
hangen is dat huisstofmijt, schimmels en bacteriën  
niet altijd tegen direct zonlicht kunnen.
(Niet te geloven water tijdens je slaap allemaal 
gebeurd en wie je ‘bedgenoten’ zijn, bah…)

Bron: Quest

‘Hartelijk dank voor alles’ zei ik toen ik de deur 
uitging.
‘Geen dank hoor’ zei Knelus en breng mijn kleren 
maar terug wanneer het u past en anders wil ik het 
ook wel ophalen, u heeft het ook druk’. 
‘Ik denk’ zei Stiene ‘dat onze dokter wat anders 
meent’.
En daar had ze groot gelijk in. Stiene wist dat het 
licht van de Kerstdagen sterker was dan ziekte en 
verdriet en als vermoeidheid en pijn en ze had denk 
ik ook wel gezien dat het me veel gedaan had.

Toen ik in het donker naar huis liep over de 
beijzelde straten wist ik dat ik het licht had gezien, 
een Licht dat je blij kan maken, ook als het erg 
moeilijk is. En dat licht kwam van een oude vuile 
kaars….
Die winter van ’62 op’63 zal ik niet snel vergeten.
Want warmte en vrede vind je lang niet overal en 
als je het krijgt moet je er zuinig op zijn.
Einde.

Dit kerstverhaal komt uit de verhalenbundel ‘Wat 
mie nait jeukt, dat kraab ik nait’ uit 1981 van dr. Jan 
J. Boer. ( 1927 – 2011) 

Hij was schrijver en dichter en studeerde medicijnen 
in Groningen. Dr. Boer was vijftien jaar lang huisarts 
te Onstwedde, later geneesheer-directeur aan het 
Refaja-Ziekenhuis te Stadskanaal en verpleegtehuis 
Open Haven in Veendam. 

* Ik heb erg mijn best gedaan om dit verhaal uit 
het Gronings te vertalen. 
Misschien dat het taaltechnisch niet helemaal 
klopt, maar dan moet u dat maar met een 
korreltje ‘kerst’ zout nemen.
Ik hoop wel dat u er van genoten heeft.
(Een paar weken later, op 18 januari 1963 werd 
er een Elfstedentocht gereden, een barre 
titanenstrijd!)

 Janny de Haan ( = een Grunniger) 
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HET KERSTFEEST  

Donkere dagen in december
December was de laatste maand van het oude, in 
tien maanden verdeelde Romeinse jaar. De Saksen 
noemden haar ‘winter-monat’ (wintermaand), en 
‘heligh-monat’ (heilige maand) vanwege het feit dat 
Kerstmis (Christmus Mis) erin viel. De kortste dag is 
21 december (de winter-zonnewende); de zon 
bereikt dan de Steenbokskeerkring. Met het 
kerstfeest verlichten we de donkere dagen in 
december. De sfeer tijdens kerst hangt samen met 
heilige tradities die in de loop der jaren zijn 
ontstaan. Oorspronkelijk is het een voorchristelijk 
feest. De Germanen vierden de midwinter- of 
joelfeesten om het Boze te verjagen en het Licht te 
begroeten. 
De westerse christelijke wereld viert kerst op 25 
december, gevolgd door  tweede kerstdag. In 
oosterse (orthodoxe) kerken wordt kerst 13 dagen 
later gevierd. Kerstmis begon meer dan 2000 jaar 
geleden met de geboorte van Jezus Christus in een 
stal, in de stad Bethlehem. In Israël is dit de plek 
waar christenen nog altijd op bedevaart heengaan; 
tijdens kerstavond houden ze in de geboortekerk 
een dienst. 

Kerstfeest in allerlei landen 
Over de hele wereld hebben verschillende culturen 
kerstfeest op hun eigen manier ingevuld. In 
Duitstalige landen bezoekt men op kerstavond de 
kerk om ‘Heilige Abend’ te vieren, na afloop is er 
glühwein met kerststol. Men geeft elkaar 
cadeautjes, nadat het kindje Jezus is langs geweest. 
Als hij heeft aangebeld mogen kinderen de 
geschenken onder de boom uitpakken. In Engeland 
komt men met familie of vrienden samen voor het 
kerstdiner. Men eet gebraden kalkoen met 
cranberrysaus en gevulde pudding/tulband toe. 
Tijdens de maaltijd deelt men zgn. ‘Christmas 
crackers’ uit, waarin een spreuk met een grapje zit 
met daarbij een papieren kroontje om op te zetten. 
In Ierland bezoekt men de mis, maar de kerstborrel 
is daar populair. Iedereen gaat dan naar de lokale 
pub om te proosten bij een kerstdrankje. In 
Noorwegen vieren ze kerst met familie en eten dan 
vooral veel vis. Daarbij is rijstepap een geliefd 
dessert waar een hele amandel in zit. Wie deze 
vindt, heeft een jaar lang geluk! In ons land zijn er 

op kerstavond kerkdiensten en musicals. Ook geven 
we cadeaus die soms, volgens Amerikaans gebruik, 
in een rode sok in de boom zijn gehangen. 

Kerstfeest beleven 
Overal is kerst een feest in een versierd huis met 
een uitgebreide maaltijd en met prachtige muziek. 
Toch ervaren mensen, jong en oud, soms 
eenzaamheid en verdriet. Het gemis van dierbaren 
of gezondheidsproblemen worden dan sterk 
gevoeld. Het lijkt alsof de fonkelende lichtjes, 
klinkende klokjes, glinsterende ballen en brandende 
kaarsen de aandacht ons afleiden van een situatie 
die niet voor iedereen zo gelukkig en vredig is. We 
kunnen elkaar bemoedigen door het sturen van 
(zelfgemaakte) kaarten met kerstgroeten, het 
versieren van een groene boom, het maken van 
fraaie kerststukjes en het bereiden van smakelijke 
kerstrecepten. We staan stil bij vreselijke oorlogen 
en wensen opnieuw vrede op aarde! We luisteren 
naar een inspirerende kersttoespraak of kijken naar 
een leuke kerstfilm op televisie. Er is warme 
chocolademelk met kerstbrood en kerstkransjes.
Wij, senioren, kunnen samenzijn met familie én met 
kennissen/vrienden van LOS. Tijdens een 
kerstmiddag drinken en eten we, horen een 
toepasselijk verhaal en mooie liederen om mee te 
zingen. Iedereen is dan opgenomen in een gezellige, 
intieme kerstsfeer.

Auk Jager
Bron: Licht, Riki Stichting (2011).
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Over de hele wereld wordt op 25 december weer 
Kerstmis gevierd. Aan het feest liggen twee feesten 
ten grondslag: het zonnewendefeest en het 
Christusfeest, waar de naam 'kerstfeest' van is 
afgeleid. 
In vele landen gaat dit feest gepaard met de komst 
van de Kerstman die cadeautjes meebrengt voor 
alle (brave) kinderen.
Het is aardig te weten dat de Amerikaanse versie 
van de Kerstman, 'Santa Claus', onder meer is 
afgeleid van de Nederlandse Sinterklaas. Daarover 
zo meer.

De Germanen, algemeen beschouwd als onze verre 
voorouders, vierden midden in de winter het 
zonnewendefeest, ook bekend als midwinterfeest of 
joelfeest. Het waren feesten van dankbaarheid voor 
wat geweest was en hoop voor wat nog komen 
moest. Ze duurden 13 dagen en 12 nachten (van 24 
december tot 6 januari) Er werd niet gewerkt, maar 
daarentegen wel enorm veel gegeten, gedronken en 
lawaai gemaakt. Het lawaai (joelen!) was bedoeld 
om de geesten die tegen het einde van het jaar 
tevoorschijn komen te verjagen. Ook enorme 
vreugdevuren moesten de duisternis verdrijven. 
Alles werd versierd met groenblijvende takken 
(symbool van vruchtbaarheid) en het gebruik van 
glimmende ballen om het kwaad terug te kaatsen 
hoorden daarbij. 
Overigens kenden niet alleen de Germanen deze 
midwinterfeesten met bijbehorende symboliek.. 
Ook de Romeinen, Egyptenaren en veel andere 
volken vierden in de winter dit 'feest van het licht'.
Pas in de 4e eeuw na Christus, toen Rome het 
centrum van het christelijk geloof was geworden, 
werd besloten op 25 december de geboortedag van 
Christus te herdenken. Voor 381 werden alleen Zijn 
kruisiging, besnijdenis en wederopstanding gevierd. 
De keuze om dat op 25 december te doen, lag voor 
de hand. Zo kon handig gebruik gemaakt worden 
van de populariteit van het al lang bestaande 
midwinterfeest en de gebruiken rond die datum. 
Naarmate de tijd verstreek maakten 
midwinterfeesten van vele volkeren plaats voor het 

Waar komt de Kerstman toch vandaan?

Een kleine geschiedenis van het kerstfeest

geboortefeest van Christus die, zo leerde de kerk, 
het Licht van de wereld is. Dat ging niet zonder slag 
of stoot. Zo nam de kerstening van de Friezen, 
waarbij zij hun Germaanse gedachtegoed opgaven, 
ruim drie eeuwen in beslag (2e helft 7e eeuw tot 
begin van 11e eeuw) Friezen geven zich niet gauw 
gewonnen. Daarover kon Bonifatius (niet meer) 
meepraten.  
 
Dit alles betekent dat de kerstboom er eerder was 
dan Jezus. Toen de geboorte van Jezus een officieel 
feest werd, werden niet meteen de gebruiken van 
het midwinterfeest overgenomen. De groen-
blijvende boom die verlicht werd, kreeg wel al snel 
een plaats in de christelijke traditie, maar het 
duurde nog eeuwen voor de boom in huis werd 
gezet. Aanvankelijk werd in één grote boom op het 
dorpsplein opgesteld. Voor zover te achterhalen 
werd in Duitsland aan het eind van de 17e eeuw de 
boom voor het eerst binnen gezet.

De Kerstman is een verhaal apart. Vandaag de dag 
worden Sinterklaas en Kerstmis in Nederland gezien 
als twee afzonderlijke feestdagen. Toch zijn er 
opmerkelijk veel overeenkomsten tussen Sinterklaas 
en de Kerstman. De traditie van de Kerstman, die uit 
de 18e eeuw stamt, is namelijk gedeeltelijk 
gebaseerd op de viering van Sinterklaas. 

Sinterklaas
Sinterklaas werd voor het eerst gevierd in de 
Middeleeuwen in het noorden van Europa. Het 
feest vond plaats op 6 december, de kerkelijke 
feestdag voor Sint-Nicolaas van Myra (in Turkije) In 
navolging van de heilige bisschop, die bekend stond 
om zijn gulheid, was het tijdens Sinterklaas 
gebruikelijk om geld te geven aan de armen. Later 
veranderde dit in het geven van cadeautjes aan 
kinderen die het hele jaar braaf waren geweest. 
Naarmate de tijd verstreek werden er er meer 
elementen aan de traditie toegevoegd, zoals de 
goede Sint die met zijn paard over daken rijdt en 
cadeautjes via de schoorsteen bezorgt. Maar het 
uiterlijk van Sinterklaas, een oude serieuze man met 



een mijter en een bisschopsmantel bleef zeer dicht 
bij de oorspronkelijke Sint-Nicolaas.

Father Christmas
Tijdens de Reformatie in de 16e en 17e eeuw wilden 
de protestanten echter niets meer weten van 
katholieke heiligen en beelden. In veel Noord-
Europese landen werd Sinterklaas daarom 
afgeschaft. De geschenken werden voortaan 
uitgedeeld met Kerstmis. In de 17e eeuw ontstond 
er vervolgens in Engeland een personificatie van het 
Kerstfeest: Father Christmas. Evenals Sinterklaas 
was ook 'Vader Kerstmis' een grijze oude man die 
geschenken bracht voor kinderen die braaf waren 
geweest. Maar in tegenstelling tot de Goedheilig-
man kwam hij niet uit Spanje, maar van de 
Noordpool! En hij was niet serieus en streng, maar 
vrolijk en jolig. De Engelse Father Christmas 
verspreidde zich uiteindelijk onder andere naar 
Frankrijk (Père Noël) en Spanje (Papá Noel)  

Santa Claus
De migratie van Nederlandse en Britse kolonisten 
naar de Nieuwe Wereld (in de 17e en 18e eeuw) 
had tot gevolg dat de tradities van Sinterklaas en 

Father Christmas weer bij elkaar kwamen. In de 
loop van de eeuwen raakten verschillende 
elementen van de twee gulle gevers steeds meer 
met elkaar vermengd. In 1773 wordt dan voor het 
eerst melding gemaakt van één figuur: Santa Claus. 
Deze naam was duidelijk afgeleid van de 
Nederlandse Sinterklaas, evenals het feit dat hij zijn 
cadeautjes bracht via de schoorsteen! Zijn feestdag 
en zijn uiterlijk, een vrolijke man in een sneeuwpak, 
waren echter gebaseerd op de Engelse Father 
Christmas.
Santa Claus kreeg in de loop van de tijd ook nog 
elementen uit verscheidene andere tradities mee. 
Zo werd er in 1823 voor het eerst geschreven over 
de rendieren van de Kerstman, die gebaseerd waren 
op de paardenhorde van de Scandinavische god 
Odin. 

Aanvankelijk werd Santa Claus in navolging van 
Sinterklaas veelal afgebeeld als een slanke man. 
Maar in 1863 tekende Thomas Nast, een 
Amerikaans cartoonist, hem als een gezellige dikke 
man, net als Father Christmas. Dit beeld werd in 
1931 overgenomen door het bedrijf Coca-Cola in 
een grootschalige reclamecampagne. En zo werd 
het beeld van de Kerstman een vrolijke dikkerd met 
snor en baard, rode wangen en een rood pak, 
definitief vastgelegd. Sindsdien is de traditie van 
Vader Kerstmis in veel Europese landen vervangen 
of samengevoegd met Santa Claus. Sinterklaas is er 
tot nu toe wel in geslaagd om als zelfstandig 
ondernemer en gulle gever niet samen te vallen met 
de Kerstman. 

Hajo Anema
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Huishoudtips.

Niet in de gootsteen.

Het is zo gemakkelijk: giet het door de gootsteen 
en je bent er vanaf zou je denken. Maar de 
gootsteen is niet altijd de beste dumpplek.

Rond oud en nieuw heeft het riool last van 
oliebollen, want frituurolie geeft opstoppingen. 
Nooit doorspoelen dus!!
Giet het, eenmaal afgekoeld, in een lege fles en 
lever het in.

Ook het vet dat in de pan achterblijft als bv. de 
slavinken klaar zijn, giet je liever niet in de 
gootsteen.
Veeg het de afvalbak in met een dot keukenpapier.

Verf.
Verf, ook op waterbasis, hoort niet in het riool. 
Zuiveringsinstallaties kunnen het niet goed uit het 
water krijgen. 
Spoel je kwasten dus niet af onder de kraan! Reinig 
’m in een pot waarin verfresten kunnen bezinken, 
waarna je die als afval wegvoert.

Medicijnen.
Ook medicijnen zijn een probleem. Ze zijn gemaakt 
om bepaalde effecten te hebben op levende 
wezens. De waterzuivering krijgt ze niet goed weg. 
Je kunt ze bij de apotheek inleveren.

Vochtig toiletpapier.
Het staat er dan wel op vermeld “100% bewezen 
doorspoelbaar” en “biologische afbreekbaar”.
Toch zien de rioolwaterzuiveraars vochtig 
toiletpapier niet graag langskomen tijdens het werk.
Het spul, dat nat is als je het koopt in de winkel, 
verstopt riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
Aan dit materiaal dat niet vergaat zijn de 
waterschappen en gemeenten miljoenen kwijt. 

Maar waarom staat het dan op de verpakking?
Men lobbiet ervoor dat op de verpakking komt te 
staan dat je ze niet door mag spoelen. Gewoon 
toiletpapier is geen probleem, dat is dunner en 
scheurt veel gemakkelijker. Natte doekjes 
daarentegen niet.
Het vormt dan ook niet zo snel een obstakel in 
afvoerleidingen en zuiveringsfilters.



Uit de redactietuin.

Wat viel ons nog meer op…
*  Helaas woedt de oorlog in 

Oekraïne nog steeds en menig 
inwoner zit zonder water en stroom. En dat met 
de kerstdagen voor de deur….

*  19 november de eerste nachtvorst, zal het 
doorzetten in december?
Een witte kerst…? Het kan alle kanten op. In 
Limburg lag al een laagje.

*  Nog gescoord op Black Friday of Cyber Monday?  
Sjonge wat een reclames kwamen er voorbij! 
Overgewaaid uit USA en kopen maar!
Helaas laten veel portemonnees dat niet toe in 
deze dure tijd.

*  En heeft u al een  overlevingspakket aangeschaft 
voor het geval we met een grote ramp te maken 
krijgen of een cyberaanval?
Ziet u het al voor u; water koken op een stel 
waxinelichtjes om de gedroogde couscous tot 
een eetbaar hapje te maken….? 
Tegen de tijd dat de cyberaanval of ramp voorbij 
is, is het water nog niet aan de kook. 

*  Voorlopig is het nieuwe pensioenstelsel even 
aan de kant geschoven, er zijn teveel punten die 
heel goed uitgelegd moeten worden.
Hoe dan ook, per 1 jan. a.s. gaat de AOW 5% of 
misschien toch die 10% verhoogd worden en 
een aantal pensioenfondsen gaan ook eindelijk 
eens de beurs opentrekken.  

Lichtpuntjes stralen verlichting,

hoop en bemoediging uit.

Uit de bundel: 
'Uit eigen bron'

door Gabi Bron

Betaald doorschakelen naar gratis 0800-
nummer binnenkort verboden.

Bedrijven die bellers voor veel geld doorschakelen 
naar gratis telefoonnummers moeten vanaf 
volgende maand oppassen. Vanaf 16 december zijn 
doorschakeldiensten naar 0800-nummers, die je 
kosteloos kunt bellen, verboden. 

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt 
(ACM) kondigt aan aanbieders actief te gaan 
controleren. Mensen die via een zoekmachine 
opzoeken hoe ze bijvoorbeeld naar de GGD of 
Belastingdienst kunnen bellen, komen vaak uit bij 
advertenties voor betaalde telefoonnummers die 
naar de gratis 0800-nummers staan doorgeschakeld.

Onbewust betalen.
Volgens de ACM hebben bellers vaak niet door dat 
ze via een betaald telefoonnummer bellen, ook als 
de doorschakeldiensten aangeven welke kosten 
eraan verbonden zijn. Vaak is het tarief zo'n 1 euro 
per minuut.
Bijna helemaal verboden.

De overheid legt het tegen betaling doorschakelen 
naar andere instanties via telefoonnummers die 
beginnen met 0900, 0906 en 0909 ook aan banden. 
Deze praktijk wordt vrijwel geheel verboden, meldt 
de ACM.

Doorschakelnummers beginnend met 18 wel 
legaal.

Betaalde doorschakelnummers die beginnen met 18 
blijven wel toegestaan, behalve naar 0800-
nummers. Deze doorschakeldiensten krijgen wel te 
maken met strengere regels. 
Deze 18-nummers doen vaak dienst als te bellen 
telefoonboek voor mensen die moeite hebben met 
het online zoeken naar telefoonnummers.

Dwangsom of boete.
Als houders van de telefoonnummers de regels 
overtreden, kan de ACM een last onder dwangsom 
of een boete opleggen. Ook kan de toezichthouder 
de telefoonnummers afpakken van 
doorschakeldiensten.
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Hout stoken.

Het is al vroeg donker ’s middag en de tempera-
turen gaan nog verder omlaag. Heel verleidelijk om 
de (open) haard weer aan te doen, helemaal nu de 
energieprijzen de pan uitrijzen. De verwarming 
gaat dan op een lage stand.

Houtkachel.
Het staat gezellig en lijkt wat goedkoper, maar 
verantwoord is het niet. Bovendien vliegt een groot 
deel van de warmte via de schoorsteen naar buiten.
Een haardvuur brengt naast warmte ook veel rook 
met zich mee en daar zitten schadelijke stoffen in, 
zoals fijnstof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. 
Vooral voor mensen met luchtwegenaandoeningen, 
hart- en vaatziekten is het ongezond. En er moeten 
veel bomen gekapt worden om haardhout te 
leveren.

Niet elke kachel is even vervuilend. Zo is de 
klassieke open haard de meest vervuilende manier 
om hout te stoken. Bij dit type komt er veel fijnstof 
in huis terecht. Daarnaast stoot de haard per kilo 
gestookt hout, bijna net zoveel fijnstof uit als een 
vrachtwagen van 580 km. Niet heel goed voor het 
milieu dus.
Maar samen rond de open haard is wel erg 
gezellig…..

Allesbrander.
Stook in een allesbrander alleen schoon en droog 
hout. De naam is misschien wat misleidend, maar al 
het andere hout zorgt voor een ongezonde 
stinkende lucht.

Pelletkachel.
De pellet kachel zijn van alle kachels het zuinigst. 
Om te zorgen voor zo min mogelijk vervuiling van 
rookgassen, kunt u het beste stoken met pellets die 
een DINplus of een ENplus certificaat hebben.
Dat zijn keurmerken die aangeven dat de pellets 
schoon, onbehandeld en een hoge verbrandings-
waarde hebben.

Hoe gezellig hout stoken ook is, bedenk dat om 
dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen met een 
houtkachel betaal je bijna anderhalf keer zoveel als 
voor de warmte die uit de cv komt…..

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 
bij deze doelgroep betrokken voelt. 

De komende bijeenkomst is 17 januari 
2023, 14.00 uur in de Coc huiskamer, 
Snekertrekweg 1, Leeuwarden. Eerst is er 
gelegenheid voor Nieuwjaarswensen, met 
koffie/thee en iets lekkers. Daarna geeft 
Dirk Rietdijk een lezing over ‘De vrije wil’. 
Kosten 5 euro. 

Aanmelden bij ajager1949@kpnmail.nl of 
op 0681785519,uiterlijk 14 januari ‘23.
COC Friesland, Snekertrekweg 1, 8912 AA 
Leeuwarden.
Nadere informatie: www.cocfriesland.nl 

Toch de kachel aan?
* Stook alleen met droog en onbehandeld hout, 

beslist geen geverfd, gebeitst of geïmpregneerd 
hout!

* Zorg voor voldoende ventilatie.
* Zorg voor genoeg luchttoevoer en laat het 

houtvuur vanzelf uitbranden.
* Maak een vuur van klein hout en steek het van 

boven af aan.
 Gebruik geen spiritus of andere brandbare 

vloeistoffen.
* Laat minimaal 1 keer per jaar uw schoonsteen 

vegen door een vakman.

Stook NIET wanneer het hard waait of en veel 
vocht in de lucht zit, zoals mist.
De lucht om het huis wordt zo erg ongezond.
Raadpleeg dan eventueel de website stookwijzer.nl 
wat de luchtomstandigheden zijn in uw omgeving.
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Eindelijk is het zover en kan het Nieuwjaarsconcert 
van het Fries Kamerorkest (FKO) in het WestCord 
WTC Hotel te Leeuwarden op zondag 8 januari om 
15.00 uur gewoon doorgaan.
Zeker voor alle LOS-leden dè muzikale 
ontmoetingsplaats om alle andere leden te 
ontmoeten en een fijn Nieuwjaar te wensen.
Een spetterend Nieuwjaarsconcert in de geheel in 
Kerstsfeer omgetoverde lobby van het WestCord 
WTC Hotel in Leeuwarden (Heliconweg 52).

Op het programma staan werken van onder andere 
Schubert, Grieg, Elgar en Piazzolla.
Het Fries Kamerorkest staat onder leiding van de 
vaste dirigent Ronald Slager.

Het FKO is het symfonieorkest voor amateurs in 
Noord Nederland. De naam suggereert een 
kleinschalig orkest, maar het orkest heeft de 
bezetting van een volwaardig symfonieorkest. Dat 
het FKO een volwaardig symfonieorkest is, blijkt ook 
uit de werken die ten gehore worden gebracht op 
het nieuwjaarsconcert. We beloven dat het publiek 
zelfs bij enkele muziekstukken kan en mag 
meezingen. 

In 2022 was het orkest 60 jaar. Om dit jubileum te 
vieren heeft het orkest o.a. afgelopen najaar 2 
concerten in Londen gegeven. Het hoogtepunt van 
deze concerten was de uitvoering van Nelson Mis 
van Haydn, samen met de Lewisham Choral Society. 

Dit concert werd in de Jacobijner Kerk in 
Leeuwarden herhaald. De samenwerking heeft 
orkestleden en publiek geroerd. 
Het Nieuwjaarsconcert op zondag 8 december om 
15.00 uur in het WestCord WTC Hotel is geheel vrij 
toegankelijk, maar na afloop is er via een collecte 
gelegenheid voor een donatie. Pinnen is mogelijk. 
Door de verwachte drukte is op tijd komen 
wenselijk. 
Heerlijk genieten, gewoon aan tafeltjes, van de 
warme sfeer en de prachtige muziek.

Adres: Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52, 8914 
AT Leeuwarden. Gratis parkeren in B2 en B3 (tussen 
het Hotel en het kanaal).

Fijne feestdagen toegewenst en wij hopen u op 
zondag 8 januari weer te ontmoeten.
Art Connection
Ed en Wilma van Dijk
06-52473558
# Na afloop kunt u eventueel met de lift naar boven, 
naar de 11e verdieping, en iets drinken of naast 
genieten van het panoramisch uitzicht in restaurant 
Elevé ook heerlijk dineren (graag dan wel 
reserveren 058-2334900).

Wilt u graag het  jaarprogramma en de 
maandelijkse uitnodiging, mail dat dan even naar 
artconnection@chello.nl  

Nieuwjaarsconcert 
in het WestCord WTC Hotel te Leeuwarden



Hele maand is het ‘Dry January.’

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

1 januari :  Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsdag is de dag waarop het begin van het 
nieuwe jaar wordt gevierd. Op 1 januari wensen we 
iedereen het beste. 
In de laatste jaren is het gebruikelijk geworden zich 
massaal in het open (en dus koude) water te storten 
tijdens de Nieuwjaarsduik. Ook in onze grachten 
plonzen er vast nog wel een paar in het…brrr… 
koude water.
 
Ook op 1 januari vindt ook het traditionele 
Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker 
plaats.
Tevens is er een wedstrijd van het schansspringen. 
Beide programma’s worden rechtstreeks op de 
televisie uitgezonden.

Weerspreuk
"Valt op 1 januari sneeuw, die in negen dagen niet 
verdwijnt, dan ligt hij negen weken, naar het 
schijnt." 

4 januari : Wereld Braille Dag
Is het 'Wereld Braille Dag' (World Braille Day). Op 
deze dag is Louis Braille, de uitvinder van het 
brailleschrift, geboren. Het doel van de 'Wereld 
Braille Dag' is om jaarlijks het belang en de 
betekenis van braille in de eenentwintigste eeuw 
onder de aandacht te brengen van een groot 
publiek.

Themadagen januari 2023.

16 januari: Blue Monday
'Blue Monday' is de 
naam, gegeven aan de 
datum voor de meest 
deprimerende dag van het 
jaar. 'Blue Monday' valt 
meestal op de derde 
maandag van januari. 
Een Engelse begrip 
is "feeling blue" 
(neerslachtig, 
somber, down of depri zijn). 
De feestdagen liggen achter ons en de goede 
voornemens zijn bijna al vergeten. Het weer zit vaak 
ook al niet mee, maar de dagen gaan alweer lengen. 
Voor je het weet staan de sneeuwklokjes in bloei, 
dus kop op, er zijn veel ergere dingen in de wereld. 

26 januari :  Gedichtendag
Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en 
Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste donderdag van 
januari staat de poëzie een dag lang in het zonnetje. 
Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen 
organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen 
poëzieactiviteiten. Met Gedichtendag gaat 
traditiegetrouw de Poëzieweek van start.

Een belangrijk onderdeel van Gedichtendag zijn elk 
jaar de ruim tweehonderd activiteiten die door heel 
Nederland en Vlaanderen worden georganiseerd 
door scholen, bibliotheken, culturele instellingen en 
particulieren.

27 januari:  Internationale Herdenkingsdag 
van de Slachtoffers van de Holocaust
Op 27 januari 1945 bevrijdt het Russische Rode 
leger het Duitse nazi vernietigings- en 
concentratiekamp bij de Poolse stad Auschwitz, 
enkele tientallen kilometers westelijk van Krakau. In 
november 2005 hebben de Verenigde Naties 
besloten dat de bevrijding van Auschwitz voortaan 
als Holocaust Memorial Day herdacht zal worden.
Het Nederlands Auschwitz Comité organiseert 
jaarlijks op de laatste zondag van januari de 
herdenking in Nederland.
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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 magazine:
Douwe Schaafsma, Tel.058 2885708 /06 26858198
E-mail: schaafsma86@live.nl

Magazine 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

Adressen en telefoonnummers

Koersbal Mozaïek:
Rika Houwing, tel. 058 2665920

Fietsen:
Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408  of 06 25222189.

  hwijnstra@gmail.com
Wandelen:
Hilly Wijnstra, tel. 058 2153408  of 06 25222189.

  hwijnstra@gmail.com

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
WMO in gemeente Leeuwarden: 
                      https://lwdvoorelkaar.nl/nl/wmo
Taxi, woningaanpassing, rolstoel en scootmobiel: 14058



De vrouw van veerbootkapitein Ahmed in Dover 
doet na diens dood een opzienbarende 
ontdekking, uitgeroepen tot Beste Britse film 2021.

Acteurs: Nathalie Richard, Joanna Scanlan, Talid 
Ariss.  Duur:  89 minuten. Land van oorsprong: 
Verenigd Koninkrijk.

“After Love” is een intrigerend portret van begin 
zestiger Mary Hussain. Ooit bekeerde Mary zich tot 
de islam om met haar grote liefde te kunnen 
trouwen. Al jarenlang leidt ze met veerbootkapitein 
Ahmed een tevreden bestaan aan de Britse kust, als 
Ahmed plotseling getroffen wordt door een 
dodelijke hartaanval.
“After Love” heeft iets van een thriller, maar is ook 
een intrigerend portret van twee contrasterende 
vrouwenlevens, onverwacht verlies en een huwelijk 
op basis van culturele assimilatie. Uitgeroepen tot 
Beste Britse film 2021.

SENIORENFILM:   
AFTER LOVE    19 januari 2023

Donderdagmiddag 19 januari a.s., inloop vanaf 
14.00 uur met koffie/thee. 
De film begint om 14.30 uur. 
De entree bedraagt € 11.00 incl. 
U kunt kaarten reserveren/kopen online of aan de 
kassa. De Sliekerbalie is behalve op maandag iedere 
middag geopend.  
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- DATA ACTIVITEITEN JANUARI 2023 -
Di. 3 jan.   14.00 uur start Westenkwartier Verdistraat wandelen
Do. 5 jan.    9.30 uur het Vooronder, de Gealanden vergadering activiteitencommissie
 
Di. 10 jan.  10.00 uur  het Vooronder, de Gealanden bestuursvergadering
Di. 10 jan.  14.00 uur  start Westenkwartier Verdistraat wandelen
Wo. 11 jan.  14.30 uur de Schakel Havingastate 7 Nieuwjaarsconcert

Di. 17 jan.   14.00 uur start Westenkwartier Verdistraat wandelen
Wo. 18 jan.     9.30 uur wijkcentrum Nylân, Surinamestr. 31 koersbal
Wo. 18 jan.   14.00 uur  wijkcentrum het Mozaïek, Droppingstr. 14  koersbal
Vr. 20 jan.   14.00 uur  redactie@losleeuwarden.nl inleveren kopij

Di. 24 jan.   14.00 uur  start Westenkwartier Verdistraat wandelen
Wo. 25 jan.   13.30 uur Eeltsje's Hiem klassiek op het witte doek
Za. 28 jan.   14.30 uur Kurioskerk  Julianalaan Jaap de Groot, Nieuwestad

Ma. 30 jan.  9.30 uur  Westenkwartier, Verdistraat 1  verdelen/bezorgen bulletin
Di. 31 jan.  14.00 uur start Westenkwartier Verdistraat wandelen

Dit alles voor zover bekend en onder voorbehoud




