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Van de Secretaris. 
 
Het voorstel om de afdelingsbesturen Van KBO en 
PCOB samen te voegen is aangenomen in de 
ledenvergadering. Vooralsnog blijven de twee 
organisaties zelfstandig en verandert er voor de 
leden dus niet heel veel. 
In het Bonifatiushuis zijn vanwege Coronagevaar nog 
geen buitenstaanders welkom. Daarom zijn we gaan 
zoeken naar een alternatieve locatie en die is 
gevonden op het Eiland. Omdat de deelnemers aan 
het kienen voor het grootste deel in het Bonifatiushuis 
wonen en niet zover willen lopen wachten we met de 
Bingo nog op mogelijkheden in het Bonifatiushuis. 
 

Activiteitenprogramma. 
 

Het Kaarten is weer begonnen!! 
 
Elke vrijdag om 9:30 uur 
Locatie: het Roefke (Valkstraat 17) 

 
Voor een paar potjes klaverjassen kunt u nu elke 
vrijdagmorgen terecht in het "Roefke" op het Eiland. 
Nieuwe deelnemers (ook niet leden) zijn van harte 
welkom. 
 
Het wonder van de gulden snede. 
 
Datum: Dinsdag 2 november 14:30 uur 
Locatie: Schuttersheuvel 
 
 
Jan Visser vertelt over de gulden snede: Een lijn kun 
je zo in twee stukken verdelen dat ieder mens dat 
een mooie verhouding vindt. Die verhouding vind je 
terug in de kunst (schilderijen; gebouwen, zelfs al in 
het oude Griekenland en Egypte; creditkaarten, enz.), 
maar ook in de natuur (van schelpen tot 
wervelstormen en menselijke gezichten). En als we 
een madeliefje uit elkaar peuteren…? 
Geef u op, kom en verbaast u. 
 
Voor deze bijeenkomst kunt u zich opgeven bij: 
 
Heleen Postma 0515-416370 sneek@pcob50plus.nl 
Joke Kuipers 0515-413049 blommerijejn@hotmail.com 
Gea Zeldenrust 0515-419431 gezellie@home.nl 
 

 

Ledendag van KBO Fryslân. 
 
Datum Woensdag 19 November 9:15 uur 
Locatie: de Oerdracht in Joure 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
9.15 Ontvangst met koffie 
10.00 Eucharistieviering  
11.30 Koffie/thee 
 
Wij hebben mevrouw Jelly Hania-van der Kooi 
bereid gevonden om tijdens de koffie te vertellen 
over haar ervaringen als BABS (Buitengewoon 
Ambtenaar Burgerlijke Stand) 
 
12.15 Borrel met aansluitend de lunch 
13.30 Deel 1 middagprogramma 
 
door Vrolijk Entertainment (https://www.vrolijkenter-
tainment.nl/) Marc Vrolijk neemt u met zijn 
programma “Zingen bij de afwas” mee terug naar de 
jaren 70. 
 
14.15 Pauze met koffie/thee 
14.45 Deel 2 middagprogramma 
15.30 Sluiting van de dag 

 
Hulp nodig bij een WMO-aanvraag? 

 
U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur Paula 
Silvius bellen  0611249781 

Hoe meld ik aan? 
 

Het totaalbedrag is aantal personen x € 17.50 
 

maak dat bedrag vóór 1 november over  
op bankrekeningnummer  

 
NL75 INGB 0006 4934 02 

 
 t.n.v. ‘KBO Fryslân Commissie Educatie 

vermeld de namen van de deelnemers en één 
telefoonnummer of emailadres voor het geval  

we toch nieuwe maatregelen tegenkomen. 
  

Dat is alles. U staat dan op de gastenlijst. 
 


