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Van de Secretaris. 

De activiteitencommissie van onze KBO-PCOB 
heeft al een concept programma 22-23 laten 
zien. KBO Fryslân is van plan om de ledendag 
wat vroeger in het najaar te houden. Nog onder 
veel voorbehoud wordt dat woensdag 9 oktober.  
Toch wordt het best wel weer spannend wat er in 
het najaar allemaal wel of niet kan. Ik heb 
begrepen dat zich nu al mensen door de menigte 
bewegen met de kreet: ”aan de kant, aan de 
kant, ik heb een nieuwe variant.” 
Maar het is wel belangrijk om toch een beetje 
vrolijk te blijven. 
 

Energietoeslag. 
 

Omdat de energieprijzen sterk gestegen zijn is er 
nu een eenmalige energietoeslag om 
huishoudens met een laag inkomen tegemoet te 
komen. Als het  besteedbaar inkomen lager is 
dan 120% van het sociaal minimum zoals 
bijvoorbeeld een AOW-inkomen met een klein 
pensioen. De toeslag is ongeveer € 800 maar is 
voor alleenstaanden en samenwonenden 
verschillend. De precieze bedragen staan op de 
website. 

Als u meent in aanmerking te komen voor deze 
tegemoetkoming kunt u hiervoor bij de gemeente 
een aanvraag indienen via de website:  

https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/tegemoetko
ming-energielasten/  

Het kan ook schriftelijk met een formulier dat u 
kunt aanvragen bij de gemeente. Als u twijfelt of 
u in aanmerking komt, kunt u toch de 
energietoeslag aanvragen want de gemeente 
beoordeelt uw aanvraag nog. 

Zo nodig kunt u meer informatie of hulp krijgen 
bij het invullen bij de Papierwinkel. Daar helpen 
deskundige vrijwilligers u met de aanvraag. Voor 
Sneek is het telefoonnummer van de 
Papierwinkel  06 -50 28 64 30. 

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

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

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 weers-
omstandigheden.  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) 
 

Nieuwsbrief KBO-PCOB landelijk. 
 
Via de weblink kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
kunnen onze leden zich 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. 


