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Van de Secretaris. 
 
Langzaam maar zeker begint het nieuwe normaal 
weer op het oude normaal te lijken. We zijn ons meer 
van onze kwetsbaarheid bewust en zien met 
aarzelende vreugde hoe hutje-mutje er ook alweer 
uitzag. We sluiten ons gedwee aan in de wachtrij.  
Het zijn ook nu weer bange tijden. Realiseert u zich 
wel wat de definitie van bang is dat we inzitten over 
dingen die niet gebeurd zijn en misschien ook 
helemaal niet gaan gebeuren. Vast staat wel dat het 
oude normaal nooit meer terug komt en dat we al 
heel blij zijn met iets wat er een beetje op lijkt. 
 

Activiteitenprogramma. 
 
Infomarkt voor 55+ 
 

Op 12 mei van 11:00 tot 17:00 is er in de 
Veemarkthal in Sneek een grote                                                                                                
informatiemarkt over veiligheid en mobiliteit. Er 
doen heel veel organisaties en instanties aan 
mee. De toegang is gratis. Zie voor meer 
informatie in het Skeakeltsje of op 

www.infomarkt55plus.nl 

 

Kaarten 
 
We kaarten nog tot 22 april en beginnen half 
september weer elke vrijdag om 9:30 uur 
Locatie: het Roefke (Valkstraat 17) 
 
Kienen   

 

Aan het kienen is tot onze grote spijt een 
definitief einde gekomen. We hebben lang 
gedacht dat we daar vanwege de 
coronamaatregelen tijdelijk niet welkom waren 
maar blijkbaar vindt de directie van het 
Bonifatiushuis het teveel gedoe. Wij mogen 
aannemen dat de bewoners van het huis niet bij 
dat besluit betrokken zijn geweest. Ons bestuur 
vindt dit besluit buitengewoon jammer.                                                                             

P.C.O.B.  afdeling Sneek e.o. 

We gaan weer fietsen! 

 

We starten deze activiteit weer op de 
donderdagmiddag.   

Het zijn de middagen van: 

 

12 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september. 

We vertrekken om 13.30 uur vanaf de Veemarkthal. 
De afstand ( ± 25 – 35 km. ) en de richting is 
afhankelijk van de weersomstandigheden.  Opgeven 
vooraf is niet nodig. 

Samen hopen we er gezellige fietsmiddagen van te 
maken! 

 

Inlichtingen:  Jiesy Falkena,       tel. 416801 

           Baukje Koetsier,   tel. 418676 

           Tineke v.d. Werff, tel. 418503 

Boottocht. 
 
Dit jaar is er ook weer een boottocht van KBO 
Fryslân op 30 augustus. Omdat al in diverse 
regio’s KBO afdelingen met PCOB zijn 
samengevoegd of intensief met elkaar 
samenwerken is dit nu een aanbod voor KBO én 
PCOB leden.  
De kosten zijn € 29 voor KBO en PCOB leden en 
€32 voor introducees. 
U schrijft zich in door het bedrag over te maken 
op NL75INGB0006493402. 
 
Zie voor meer informatie in het Skeakeltsje of op 
 
www.kbofryslan.nl/nieuws/boottocht-2022/ 
 

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. 


