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Van de Secretaris. 

Misschien staat bij u de kachel ook een graadje 
lager en zolang dat nog comfortabel voelt is dat 
prima. We besparen met zijn allen al zo’n 15%. 

In de gemeente Súdwest-Fryslân is de 
inkomensgrens om energietoeslag aan te vragen  
hoger dan het sociaal minimum. Alleenstaand, op 
pensioenleeftijd met netto  inkomen minder dan    
€ 1715.94? Dan hebt u in 2022 recht op een paar 
honderd euro. Vakantiegeld wordt wel 
meegerekend. Is uw inkomen kleiner dan deze 
140% van het minimum dan krijgt u meer.  
Samenwonend is de grens € 2324.50. U kunt 
even langs gaan bij de Gemeente of kijken op 
www.sudwestfryslan.nl/energietoeslag. 

Activiteitenprogramma. 
 
ADVENTVIERING   
Dinsdag 13 december 2022 14:30 uur 
locatie: Martinuskerk 
 
“ZINGEND ONDERWEG NAAR KERSTMIS” 
U bent meer dan welkom bij de Adventsviering 
op 13 december a.s. van 14.30 – 16.30 uur, 
In de Sint Martinuskerk. 
Pastor Bücking zal deze viering ondersteunen 
met adventslezingen en teksten. Ook zal pastoor 
van der Weide  een bijdrage leveren aan deze 
dienst. 
 
Het “BRECHTAKKOARD” o.l.v. Clara Rullman zal  
ons zingend een weg wijzen naar Kerstmis. 
Tevens ontvangen wij een speciale gaste. 
Uiteraard is er gelegenheid om samen Advent- 
en Kerstliederen te zingen. 
In de pauze wordt een ieder  verblijd met een 
kopje koffie, thee en een traktatie. 
Wij hopen dat u mede hierdoor een goede 
voorbereiding zult hebben op het Kerstfeest. 
U hoeft zich niet van te voren op te geven. 
 

Organisatie: KBO-PCOB, Sneek e.o. 
 
KERSTVIERING KBO 
Woensdag 21 december van 14:30 -16:30 uur. 
Locatie: Martinushuis 
 
Als vanouds houdt de KBO Sneek e.o. een 
kerstmaaltijd in het Martinushuis. 
U bent meer dan welkom. 
Aanmelden vóór 12 december bij:  
 
Gea Zeldenrust tel.nr. 0515-419431 
Lenie ten Have tel.nr. 0515-414414 
Joke Kuipers      tel.nr. 0515-413049   
 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Dinsdag 10 januari. 

Locatie: de Stolp 

Kosten 7.50 euro. 

Voor deze bijeenkomst hebben wij de heer Jan 
Wiersma uitgenodigd. Hij stemt zijn verhalen 
precies af op de sfeer en omstandigheden van 
de bijeenkomst. Hij gaat ons verhalen vertellen 
over vroeger. Het wordt een feestelijke 
bijeenkomst waar alle ruimte is om elkaar “Lok 
en Seine” toe te wensen. 

Wel even opgeven: 
Lies Evertse  0515-707030 sneek@pcob50plus.nl 
Joke Kuipers 0515-413049 blommerijejn@hotmail.com 
Gea Zeldenrust 0515-419431 gezellie@home.nl 
 
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. 


