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Van de Secretaris. 
 
De meivakantie is weer achter de rug en dat is 
het startsein voor veel senioren om de stoute 
schoenen aan te trekken en de biezen te pakken. 
De camper of de caravan in te laden en 
spoorslags dit tot op het bot verdeelde land te 
verlaten. Langzaam maar zeker verspreidt de 
witte schimmel zich over de wegen in West-
Europa. Wat een verademing: bejaarden heb je 
slechts in twee soorten: kaal of grijs. Verder gaat 
de verdeeldheid niet. 
 
De camping in het laagseizoen mist natuurlijk wel 
een stukje van haar charme. Je mist de tent-
kamperende gezinnen, met duizend kilometer 
achter de wielen, die met niet meer te verbergen 
irritaties neer strijken. Eerst de kotszakjes naar 
buiten. Dan de kinderen onhoudbaar en diep 
bedroefd. Als ook nog blijkt dat een paar stokken 
van de tent verkeerd zijn neergezet en het weer 
over moet, dan sluipt moeder stiekem het bos in 
om eindelijk even uit te janken. Tegen dat de 
nacht valt is de show meestal ten einde en dan 
denk je: Ging dat vroeger bij ons ook zo? 
Jazeker, zo ongeveer, maar de 
onvermijdelijkheid van toeschouwers op de 
camping zagen wij toen ook wel in. Het begrip 
“voor paal staan” komt vermoedelijk uit de 
kampeerwereld en herinnert aan de weerbarstige 
tentpaal. 
 
Wij zijn drie weken geleden vertrokken op 
zwerftocht in eigen land. De laatste jaren zoeken 
wij vaak natuurcampings op. Niet te verwarren 
met naturistencampings, dat is ons veel te koud. 
Natuurcamperaars zijn een heel merkwaardig 
volksdeel dat je zelden tegenkomt in het publieke 
debat. Je zou denken dat je die, vogelliefhebbers 
als het zijn, op twitter vaak zou tegenkomen, 
maar dat is niet het geval. Hun activiteiten laten 
zich het best omschrijven als lanterfanten en een 
enkeling maakt zich schuldig aan dagdieverij. Wij 

sluiten ons met vreugde bij deze flierefluiters  
aan en voor zover u nog gaat wensen wij u een 
leuke vakantie 
 

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

Deze activiteit is weer voor KBO en PCOB leden 
op donderdagmiddagen te weten:.   

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. 
 
Zie voor informatie in het meinummer van het 
Skeakeltsje of op 
 
www.kbofryslan.nl/nieuws/boottocht-2022/ 
 
Kaarten 
 
We beginnen half september weer 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. 


