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Van de Secretaris. 
 
We waren er allemaal wel een beetje klaar mee 
maar nu zijn eindelijk de coronamaatregelen 
versoepeld. Er kan weer van alles en dus kan de 
activiteiten-commissie ook weer aan de slag. 
Toch denk ik dat de belangrijkste boodschap in 
de persconferentie van Ernst Kuipers was: “blijf 
voorzichtig”. 
 
Dat het aantal besmettingen fors gaat stijgen is 
bij deze nieuwe situatie ingecalculeerd maar 
omdat men daar in het algemeen niet ernstig ziek 
van wordt is er reden om dat risico te 
accepteren. Maar hoe meer mensen zijn besmet 
hoe groter de kans dat je een besmetting 
oploopt. Een verse booster en het mijden van 
opeengepakte mensenmassa’s kan nog steeds 
helpen om gezond het jaar verder door te 
komen. Blijf dus maar voorzichtig. 
 
Eind vorig jaar is de nieuwe website van KBO 
Fryslân online gegaan en die is een bezoekje 
waard. U vindt daar alles wat u zou willen weten 
van de Provinciale KBO. Vanaf de voorpagina 
van KBO Fryslân kunt u doorklikken naar alle 
afdelingen. Met berichten voor dit bulletin 
moeten we soms wel meer dan een maand 
wachten voordat wij kunnen publiceren. De 
website van Sneek kunnen we op elk moment 
actualiseren. Zie de website:  
 
www.kbofryslan.nl/afdelingen/sneek/ . 
 
In de menubalk van Sneek kunt u doorklikken 
naar informatie over ons bestuur, contact maken 
met het secretariaat, publicaties nog een keer 
bekijken, nieuwsberichten lezen en kijken welke 
activiteiten er zijn en u kunt daar ook online lid 
worden. Dit nieuwsbulletin en de 12 
voorafgaande kunt ook op de website aanklikken.  
 
Over de activiteiten in het nieuwe jaar is er op dit 
moment nog niet veel te melden. Wij werden net als u 

een beetje overvallen door de plotselinge ruime 
versoepelingen, maar we zijn blij dat de 
activiteitencommissie nu weer aan de slag kan. 
 
Door het plotselinge overlijden van Douwe Hoekstra 
(hij was de voorzitter van PCOB Sneek) moeten we 
ons ook bestuurlijk weer even herpakken. Het 
samenvoegen van de KBO en PCOB besturen staat 
nog steeds als eerste op ons prioriteitenlijstje. 
 

Activiteitenprogramma. 
 
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. Sterker nog: de kaartclub 
groeit als kool. Op dit moment kaarten we al op 5 
tafels.  
 
KBO/PCOB sportgroepen   
 
Locatie: Fysio Actief, Kleinzand 147 te Sneek. 
Momenteel zijn er 3 sportgroepen KBO/ PCOB 
die op verschillende uren sporten tegen een 
speciaal afgesproken tarief.  Per groep zijn er 8 
plaatsen. Bij alle groepen is nog plaats voor 1 of 
2 personen daarnaast kan er ook nog een 
nieuwe groep geformeerd worden. Nieuwe 
sporters hebben dus diverse mogelijkheden tot 
sporten.  
Voor algemene informatie kunt u terecht bij ons 
KBO lid Ype Jan de Vries. Email: 
ijjdevries@gmail.com telefoon 0515-858088 
Zie ook de website:  
 
www.kbofryslan.nl/afdelingen/sneek/activiteiten/ 
 
 

Hulp nodig bij een WMO-aanvraag? 
 

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


