
Voorwoord 

 

Zoals u ziet, zijn we dit jaar fris van start gegaan en 

hebben we  met goede moed een nieuw jaarplan 

samengesteld. Ook het programmablad deelt mee in de 

vernieuwingsdrang, die we allemaal best kunnen gebrui-

ken, na de quarantaine die we nu twee jaar hebben moe-

ten ervaren. De omslag is helemaal van kleur veranderd, 

want dat paste beter bij ons nieuwe logo. Ook de foto van 

de opkomende zon nodigt uit tot een nieuw begin. Dat 

nieuwe begin houdt ook in, dat sommige activiteiten een 

samengaan met de  leden van de PCOB inhouden. Deze 

bijeenkomsten zijn alle altijd op woensdagmiddag in “  De 

Groene Weide” en zijn herkenbaar aan een iets aangepast 

logo. Ook zijn we van plan als gezamenlijke actie met 

PCOB een busreisje te organiseren in het voorjaar van 

2023. Met in ons achterhoofd de covid besmettingen van 

de afgelopen twee jaar, zijn we ons er van bewust, dat we 

daar nog steeds  rekening mee moeten houden. Dit 

betekent, dat het hele programma onder voorbehoud aan 

u gepresenteerd wordt. 

Niettemin vertrouwt uw bestuur op een geslaagd seizoen, 

met een royaal aantal deelnemers bij alle activiteiten. 

Pieter van Gool. 

 

Breng ook eens een digitaal bezoekje aan onze website: 

http://www.kbofryslan.nl/afdelingen/bolsward 

http://www.kbofryslan.nl/afdelingen/bolsward


Dinsdag 30 augustus 2022 

De educatie-commissie van  

KBO Fryslân heeft ook dit jaar weer een 

gezellige boottocht georganiseerd. 

Uitgebreide informatie is gegeven met 

het Skeakeltsje van mei 2022.  

De kosten voor deze dag bedragen voor 

leden €29,00 p.p. en voor niet leden  

€32,00 p.p. Vanaf 1 juli t/m 15 augustus 2022 kunt u via 

een bankoverschrijving 

een plaats reserveren 

voor deze dag.   Uw 

betaling is tevens uw 

inschrijving, maar u dient 

wel duidelijk aan te geven 

wie er met u meegaat. 

Woensdag 12 oktober 2022 

Ledendag in Joure 

Op het ogenblik dat dit programmablad ter perse gaat is 

alleen de datum  bekend.  Invulling aan deze dag moet  

nog worden bepaald.  

Noteert u echter de datum alvast?  

Zodra we meer informatie beschikbaar hebben hoort u de 

bijzonderheden van deze  dag.     

 



Donderdag morgen 20 oktober 2022 

Locatie: Basiliek en Parochiezaal 

Aanvang 09.00 uur 

Begin van ons KBO winterprogramma. 

We starten als van ouds met een Eucharistieviering, met 

zang van ons KBO-koor. Na de mis is er koffie/thee. Zo 

rond 10,15 uur komt Age Veldboom uit Earnewoude ons 

terugvoeren naar de tijd, dat skûtsjes nog als vrachtschip 

gebruikt werden. Zelfs de samenhang met schaatsen komt 

ook nog aan de orde. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze morgen. Ook niet 

voor de koffie.  

Mogelijk is er wel een collecte voor een goed doel tijdens 

de viering, maar daar hoort u nog van. 

 

 

 



Woensdagmiddag 16 november 

2022 

Locatie: “De Groene Weide” 

Aanvang ; 14.30 uur 

 

De heer Jan Tijsma uit Oudemirdum zal deze middag twee 

presentaties geven. Voor de pauze over Paddenstoelen in 

Gaasterland en na de pauze gaat het over Vogels van 

Zuidwest Fryslân 

Het wordt een 

interessante 

middag, die 

hopelijk ook door 

veel PCOB – leden 

wordt 

bijgewoond. 

Deze middag 

hebben we wel een 

bijdrage nodig voor 

de koffie. En 

noodgedwongen 

door alle 

prijsverhogingen, 

vragen we u een 

bijdrage van €3,00 per persoon. 

PCOB-leden zijn op deze middag onze gasten en betalen 

dus niets. 



Dinsdagmiddag 29 november 2022 

Locatie: “Het centrum” aan de  

                Gasthuissingel. 

Aanvang: 14.30 uur ( tot ca. 16.30 uur) 

 

 

 Deze middag komt 

de heer J. Visser uit 

Sneek ons meer 

vertellen over 

gevelstenen en 

uithangborden. 

De KBO-leden zijn deze middag de gast van het PCOB 

bestuur. Deze activiteit is daardoor geheel gratis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdagmiddag 21 december 2022 

Locatie: Hotel “De Groene Weide” 

Voorbereiding op Kerstmis 

Aanvang : 14.30 uur. 

 

Deze middag komt de heer Gabriel Vriens met een 

presentatie, die vorig jaar niet door kon gaan, Het 

Kerstkind in de kunst   

 

Na de lezing is er een korte 

pauze waarin u voor eigen 

rekening een aperitief kunt 

bestellen. Daarna is er een 

gezamenlijke 

broodmaaltijd. De kosten 

voor deze middag zijn nog 

niet bekend, maar bij de 

extra uitnodiging zal u 

hierover worden 

geïnformeerd.  

 

Opgeven bij Lies Velthuis tel: 572662. Dit kan tot en met 

zaterdag 17 december.  

 



 

Donderdagmorgen 5 januari 2023 

Locatie: Maria van Sevenwoudenzaal 

Nieuwjaars bijeenkomst. 

Aanvang: 9.00 uur 

We staan alweer op de drempel van een nieuw jaar! 

Daarom starten we deze dag 

met het bijwonen van een 

“stille mis”. Na de dienst is er 

koffie en daarna, heffen we het 

glas met goede wensen voor 

2023. Kees Kordelaar zal ons 

intussen bijpraten over “het 

huis van compassie”. We zullen 

ons best doen ook nog een of meer video’s te vertonen 

over onze uitjes van afgelopen jaren. 

Deze bijeenkomst is geheel gratis.  

 

 

 



Zondagmiddag 29 januari 2023 

We gaan chinees eten! 

Locatie: Wok-restaurant – a/d Kloosterlaan 

Aanvang: 16.00 uur 

Deze middag bleek in het verleden best in de smaak te 

vallen. Ook dit jaar probeert uw bestuur met enige 

onderhandeling een leuk en betaalbaar arrangement aan 

te bieden.  

Er zal bovendien een luchtig verhaal worden verteld, zodat 

de stemming 

positief beïnvloed 

wordt. Als 

gebruikelijk, zal 

een buffet worden 

opgesteld, dat aan 

hoge eisen 

voldoet. Over de 

kosten kon onze gastheer nog niets zeggen, maar u krijgt 

tijdig alle nodige informatie! 

 

Opgeven voor deze 

bijeenkomst als steeds 

bij Lies Velthuis, tel: 

0515.572662. Graag 

voor: 21 januari 2023. 

 



Woensdag 15 februari 2023 

Ledenvergadering 

Locatie: Maria van Sevenwoudenzaal 

Aanvang: 14.30 uur 

Zoals vrijwel ieder jaar moet uw bestuur verantwoording 

afleggen over het gevoerde 

beleid. Onze nieuwe 

penningmeester doet dit 

via zijn begrotingen en 

balans, onze secretaris 

heeft weer een jaarverslag 

en eventuele 

mededelingen worden 

door uw voorzitter verteld. 

Na de vergadering is er een 

BINGO, waarvoor het bestuur 

heel aantrekkelijke prijzen zal 

verzamelen. Dit wordt een 

gezellig samenzijn!  

 

Deze middag vragen we u een 

bijdrage van €2,00 voor de 

koffie/thee.  

 

 



Dinsdagmiddag 28 februari 2023 

Locatie: “Het Centrum” aan de  

                Gasthuissingel 

Aanvang: 14.30 uur ( tot ca. 16.30 uur) 

 

Vanmiddag is de spreker mevrouw Fr. Dieke de Vries. Zij is 

werkzaam in 

de 

gehandicapte 

zorg. Zij zal ons 

inlichten over 

haar werk in 

deze 

maatschappelijke sector. Zij geeft aan haar verhaal de titel 

mee: “Jullie krijgen de groeten van God”.  

Ook deze middag zijn de KBO – leden, die voor dit 

onderwerp belangstelling hebben de gast van het PCOB 

bestuur.   

 

  

 

 

 

 



Woensdagmiddag 15 maart 2023 

Locatie: “De Groene Weide” 

Aanvang: 14.30 uur 

 

Voor deze gezamenlijke bijeenkomst met de PCOB-leden, 

hebben we nogmaals de heer Gabriel Vriens uitgenodigd. 

Hij komt ons bijpraten over een zeer actueel onderwerp: 

Waterhuishouding van Friesland. 

  

Deze middag vragen we u weer een bijdrage van €3,00 per 

persoon voor de koffie.  

Het beloofd een gezellige en ook leerzame middag te 

worden. PCOB-leden zijn ook deze middag onze gasten, zij 

betalen dus geen koffiegeld. 

 



Donderdag 20 april 2023 

Sluiting van het activiteiten seizoen. 

Locatie: Maria van Sevenwousdenzaal 

Aanvang: 9.00 uur 

 

Na de Eucharistieviering, met begeleiding van ons koor, 

drinken we gezamenlijk koffie. 

Op deze dag hebben we afspraken kunnen maken met een 

4-tal muzikanten, die naast het bespelen van begeleidings-

instrumenten,  een harmonieus koor vormen. Zij brengen 

o.a. Ierse folk-music. We hebben hoge verwachtingen van 

dit optreden , dat een waardige afsluiting van ons jaar 

betekent. 

Ook deze dag hebben we uw bijdrage van €2,00 per 

persoon nodig voor de koffie/thee. 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 3 mei 2023 

Voorgenomen BUSTOCHT 

 

Dit jaar zijn we 

uitgeweken naar 

de maand mei, 

omdat we de 

boottocht van  

30 augustus 2022 

die de educatie-

commissie organiseert niet in de weg willen zitten. 

We hebben met Paulusma afspraken willen maken over 

prijs en doel van de tocht, maar gezien de huidige 

marktprijzen van o.a. de brandstof is dat nu niet mogelijk. 

Toch wil het bestuur een poging wagen, niettegenstaande 

de verwachte tamelijk pittige prijzen een bus vol te krijgen 

voor een bus-/vaartocht naar het Lauwersmeer. 


