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Van de Secretaris. 

Om een lang verhaal kort te maken: er ligt weer een 
mooi programma en we kunnen los! Toch weer 
spannend of het allemaal zonder problemen door kan 
gaan.  

Als alles goed gaat zit het nieuwe programmaboekje 
bij deze bezorging. Dit met hulde aan de drukker die 
na zijn vakantie nog precies 1 dag had om dat voor 
elkaar te boksen. Ook het Skeakeltsje van KBO 
Fryslan met informatie over de Ledendag gaat hier 
bij. 

Het praatje van de secretaris dient altijd om het 
laatste wit in te vullen. Alles wat er nu bovenaan bij 
komt valt er aan de onderkant af. Omdat het kantje 
boord wordt met de mantelzorger verderop, nu einde 
verhaal. 

Activiteitenprogramma. 
Kaarten 
Het kaarten (klaverjas) begint weer op vrijdag 16 
september. Elke vrijdag kunt u inschrijven om 9:15 en 
we beginnen om 9:30 uur. De locatie is het Roefke op 
het Eiland (Valkstraat 17) 
 
IJsland 
Dinsdag 4 oktober 14:30 uur 
Locatie: Schuttersheuvel 
 
De Grey Nomads hebben ons al eerder verslag 
gedaan van hun avontuurlijke reizen naar verre 
landen. IJsland ligt op de breuklijn tussen twee 
aardschollen en heeft daardoor een heel bijzondere 
natuur die voortdurend te maken heeft met allerlei 
geologische activiteit.  
 
Met maar 370.000 inwoners is IJsland een dunbevolkt 
land. Het binnenland is onbewoond. Daar vindt men 
uitgestrekte zand- en grindwoestijnen, lavavelden, 
gletsjers en rivieren die niet zijn overbrugd.  
 
Het noordoosten van het land ligt net binnen de 
poolcirkel. In de zomer zijn de dagen daar dus heel 
lang, maar in de winter heel kort. Er zijn talloze 

fascinerende watervallen en indrukwekkende 
panorama's. 
 
Voor dit evenement kunt u zich opgeven bij: 
 
Lies Evertse   0515-707030     sneek@pcob50plus.nl 
Joke Kuipers 0515-413049 blommerijejn@hotmail.com 
Gea Zeldenrust  0515-419431 gezellie@home.nl 
 
Ledendag. 
 
Woensdag 12 oktober 9:15 uur 
Locatie: De Oerdracht Joure 
 
Zie voor informatie in het septembernummer van het 
Skeakeltsje of op 
www.kbofryslan.nl/nieuws/ledendag-2022/ 
 

Nieuwsbrief KBO-PCOB landelijk. 
 

Via de weblink kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven kunnen 
onze leden zich nu ook abonneren op de nieuwsbrief 
KBO-PCOB.NU. Deze wordt dan maandelijks naar het 
opgegeven emailadres van de abonnee gestuurd. 

 
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. 
 

Mantelzorger? 
 
Vraag dan een mantelzorgpasje aan. Dat kan via 
www.sudwestfryslan.nl/mantelzorgwaardering 
U hebt hier uw DigiD-inloggegevens voor nodig en 
van beide het BSN nummer. 
Aan de waardering zijn een aantal voorwaarden 
verbonden: 
• u hebt in dit kalenderjaar voor 3 maanden of langer, 
minstens 8 uur per week onbetaald mantelzorg 
verleend; 
• de zorg is intensiever dan de gebruikelijke zorg van 
huisgenoten voor elkaar; 
• de persoon voor wie u zorgt woont in gemeente 
Súdwest-Fryslân 


