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Van de Secretaris. 
 

Er staat voor dit jaar nog één bijeenkomst in de 
planning. Vooralsnog lijkt deze wel door te 
kunnen gaan omdat we in de kerk gemakkelijk 
genoeg de 1.5 m afstand kunnen houden. Op dit 
moment zijn er nog geen maatregelen voor wat 
betreft de groepsgrootte. U hebt waarschijnlijk 
wel een QR code nodig bij de toegangscontrole. 
Geef, als u zich opgeeft, uw telefoonnummer of 
e-mail door voor het geval we toch te maken 
krijgen met bijzondere maatregelen. Dan kunnen 
we u op de hoogte brengen van de stand van 
zaken als dat nodig is.  
 
Overigens lijkt het er nu op dat we tot het eind 
van de winter nog wel in de problemen zitten en 
dat er voorlopig nog niet veel te organiseren valt. 
Uiteraard is er licht aan het eind van de tunnel, 
maar we hebben nog geen idee hoe lang de 
tunnel is. Gelukkig komt de derde prik er aan. 
Dat kan ertoe bijdragen dat er minder gevacci-
neerden nog in het ziekenhuis belanden 
  
 

Activiteitenprogramma. 
 

Dinsdag 14 december om 14:30 uur 
Locatie: Martinuskerk Singel. 
 
Met muziek onderweg naar Kerstmis 
 
Op Dinsdag 14 december zullen Annemarie 
Pothof, sopraan en pastoor Peter van der Weide, 
tenor en pianist, u meenemen op een muzikale 
reis onderweg naar Kerstmis. Zij zullen Advents- 
en Kerstliederen ten gehore brengen uit allerlei 
tijden en landen. Ook zal er gelegenheid zijn tot 
samenzang.   
Zij beginnen om 14.30 en zullen eindigen om 
16.30. Tijdens het optreden is er een pauze. Dit 
optreden vindt plaats in de Sint Martinuskerk. U 
bent méér dan welkom en we hopen dat u mede 
hierdoor een goede voorbereiding zult hebben 
op het Kerstfeest. 
 

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 
 
Het kaarten is weer begonnen! 
 
Elke vrijdag om 9:30 uur 
Locatie: het Roefke (Valkstraat 17) 
Gelukkig is er een toenemende belangstelling 
voor onze kaartclub maar we zetten er graag nog 
een paar klaverjastafels bij. 

 
Terugblik. 

 
Dinsdag 2 november nam Jan Visser ons mee in 
de wondere wereld van de Gulden Snede, een 
getal (1,618) dat een lijn op een unieke manier in 
2 stukken verdeelt. Die verhouding is kennelijk 
een sleutel tot wat wij mooi vinden: vanaf vroege 
tijden is hij toegepast in bouw- en kunstwerken: 
van de Piramiden en het Parthenon tot de 
Sixtijnse kapel (zie foto), de Mona Lisa en het 
hoofdkantoor van de VN, van de afmetingen van 
bankpasjes en ander design tot de maten van 
het veld van Real Madrid en van Elburg. Ja, hij 
komt zelfs voor in verhoudingen in ons gezicht 
en in de koppen van bijv. kat, leeuw en aap.  
Ook een met de Gulden Snede verband 
houdende getallenreeks (Fibonacci) en 
spiraalvorm vind je op uitgebreide schaal terug in 
de natuur: bijv. bij madeliefjes, zonnebloemen, 
schelpen en dennenappels tot melkwegstelsels 
en orkanen. Ook het getal 5 staat in relatie tot de 
Gulden Snede: de 5 en de 5-puntige ster zijn te 
zien in allerlei vlaggen, biermerken, bloemen en 
bij het dwars doorsnijden van diverse vruchten 
zoals een appel.  
Kortom: we hebben ons verwonderd over 
schoonheid alom in maat en getal. 

 
Hulp nodig bij een WMO-aanvraag? 

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


