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Van de Secretaris. 

Zoals u ziet is er weer van alles te doen deze maand 
maar is er helaas ook een triest bericht. In een mooie 
kerkdienst hebben we afscheid genomen van Bertus 

ten Have maar ook zijn leven gevierd. Hij was een 
mooie mens. 

In memoriam Bertus ten Have. 

Bertus heeft zich vele jaren lang voor onze KBO 
afdeling ingezet als aanvoerder van de bezorgers. Hij 
was een beminnelijke persoonlijkheid die gemakkelijk 
contacten legde. Wij denken dat veel van onze leden 
wel eens een praatje met hem hebben gemaakt. De 
laatste paar jaar liet zijn gezondheid te wensen over 
en moest hij stoppen met de bezorging. Een paar 
weken geleden bleek hij zeer ernstig ziek te zijn. Op 6 
september jl. is ons erelid Bertus overleden. Wij zijn 
heel dankbaar voor alles wat hij voor onze afdeling 
heeft gedaan.  

Activiteitenprogramma. 
IJsland 
Dinsdag 4 oktober 14:30 uur 
Locatie: Schuttersheuvel 
 
Zie voor beschrijving het septembernummer. 
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 
 

KBO ledendag 
Woensdag 12 oktober in de Oerdracht te Joure              
aanvang 9:15 uur sluiting 15:30 uur 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
9.15 Ontvangst met koffie 
10.00 Eucharistieviering 
11.30 Koffie/thee 
Wij hebben mevrouw Jelly Hania-van der Kooi bereid 
gevonden om tijdens de koffie te vertellen over haar 
ervaringen als BABS (Buitengewoon Ambtenaar 
Burgerlijke Stand) 
12.15 Borrel met aansluitend de lunch 

13.30 Deel 1 middagprogramma 
door Vrolijk Entertainment (https://www.vrolijkenter-
tainment.nl/) Marc Vrolijk neemt u met zijn 
programma “Zingen bij de afwas” mee terug naar de 
jaren 70. 
14.15 Pauze met koffie/thee 
14.45 Deel 2 middagprogramma 
15.30 Sluiting van de dag 
 
Hoe meld ik aan voor de ledendag? 
Het totaalbedrag is aantal personen x € 17.50 
maak dat bedrag vóór 1 oktober over op 
bankrekeningnummer NL75 INGB 0006 4934 02 t.n.v. 
‘KBO Fryslân Commissie Educatie 
vermeld de namen van de deelnemers. Dat is alles. U 
staat dan op de gastenlijst. 
 
Bloemschikken 
Dinsdag 25 oktober 14:00  
Locatie: Martinushuis 
We maken een fraaie herfstdecoratie. Opgeven en 
meer informatie: 
Joke Kuipers  blommerijejn@hotmail.com 
Gea Zeldenrust gezellie@home.nl 
Lenie ten Have beltenhave@hotmail.com 
 
Filmmiddag 
Woensdag 26 oktober 14:30 uur in Cine Sneek. 
Inloop 14:00 einde 16;45 
 
Een prachtige natuurfilm getiteld “Silence of the 
Tides” over de wadden van Nederland tot 
Denemarken. U hoeft niet van tevoren op te geven en 
kunt aan de zaal een kaartje kopen voor € 8.50 incl. 
koffie of thee.  
 
Kaarten 
Het kaarten (klaverjas) is weer begonnen 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) 
 

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. 


