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Van de Secretaris. 
 
Afgelopen donderdag heeft het bestuur op feestelijke 
wijze afscheid genomen van Bertus en Lenie ten 
Have. Bertus heeft zich sinds mensenheugenis 
ingezet voor de verspreiding van het magazine en dit 
bulletin. Onze Lenie was en is eigenlijk nog steeds 
onmisbaar in de activiteiten commissie van KBO.  
 
In de jaarvergadering van vorig jaar zijn zij allebei 
benoemd tot erelid. Dit feestje diende om hen met 
deze benoeming te feliciteren. Vermoedelijk wisten zij  
nog niet wat het erelidmaatschap precies inhoudt. 
Dus was dit ook een mooie gelegenheid om dat uit te 
leggen: Ereleden zijn die leden waarop wij, hoewel 
afgezwaaid, toch nog graag, te pas en te onpas, een 
beroep willen doen. Dat is natuurlijk buitengewoon 
eervol. Het was een vrolijke avond. 
 
Aan het eind van deze maand zal ons bestuur weer 
een gezamenlijke vergadering houden met het 
bestuur van PCOB in Sneek. Na het plotselinge 
overlijden van voorzitter Douwe Hoekstra had de 
PCOB Sneek tijd nodig om zich weer te herpakken.  
 
Het is altijd goed om gedachten en ideeën uit te 
wisselen maar we hopen ook weer verdere stappen 
te zetten in de samenwerking en verdere integratie 
van onze afdelingen. De eerstvolgende stap is om de 
besturen van KBO en PCOB samen te voegen.  
 
Wat heerlijk dat er weer van alles kan en mag zonder 
al te grote gezondheidsrisico’s. En wat jammer dat er 
nu een heftige oorlog woedt op ons continent. Laten 
we maar hopen dat er gauw een oplossing komt want 
dit zijn hartverscheurende tafrelen.   

 
Van de Penningmeester. 

 
Hierbij dank ik iedereen die de contributie al betaald 
heeft. Toch zijn er altijd mensen die er niet aan 
denken om de contributie te voldoen binnen de 
gestelde termijn. 
Graag even uw aandacht hiervoor 
 
T. Leenstra Penningmeester 

Activiteitenprogramma. 
 
KBO Ledenvergadering. 
Op 20 april om 14:00 uur in het Martinushuis. 
 
In het verleden werd de ledenvergadering altijd in het 
voorjaar gehouden. Nu voorlopig alle 
coronamaatregelen uit de wereld zijn, is dat weer  
mogelijk. Degenen van wie het mailadres bekend is, 
krijgen binnenkort de onderwerpen die dan 
besproken worden via de mail. Er ligt onder andere 
een voorstel om de contributie met één euro te 
verhogen in 2023. Na afloop van de vergadering zal 
Dr. Bogtstra (emeritus huisarts) een verhaal vertellen. 
 
Activiteitencommissies zijn weer aan de slag. 
 
De activiteitencommissie van KBO is van plan om op 
8 juni een fietstocht te organiseren naar Workum en 
daar een bezoek te brengen aan wat nu nog de vraag 
is. Ook wordt er gedacht over een leuk busreisje voor 
KBO leden.  
De precieze datums voor de boottocht en de 
ledendag van KBO Fryslân zijn op dit moment nog 
niet bekend. Het staat wel vast dat deze dit jaar weer 
worden georganiseerd.  
 
De gezamenlijke activiteitencommissie van KBO en 
PCOB Sneek gaat ook aan de slag met een 
activiteitenprogramma dat in september zal beginnen. 
We zullen voor het nieuwe seizoen weer een 
programmaboekje gaan maken. 
 
Het kaarten is weer begonnen! 
 
Elke vrijdag om 9:30 uur 
Locatie: het Roefke (Valkstraat 17) 
 
 

Hulp nodig bij een WMO-aanvraag? 
 

U kunt iedere dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur 
Paula Silvius bellen  0611249781. 
Ook voor andere hulpvragen dan WMO kunt u bij 
Paula terecht. 


