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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor mei 2022. 
 
 
In memoriam 
Op 27 maart 2022 is overleden ons lid mevrouw Rohling-Assen van de Roedestraat. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
Energietoeslag 
Vanwege de sterk stijgende energieprijzen heeft de overheid besloten een eenmalige 
energietoeslag van €800 toe te kennen aan mensen met het laagste inkomen. Deze energietoeslag 
wordt door de gemeente verstrekt en daar moet u hem ook aanvragen. 
Hans van Os van de KBO afd. Emmen heeft de regeling op papier gezet, zoals die geldt voor de 
gemeente Emmen. Op de achterkant van deze nieuwsbrief staat zijn mededeling, zodat u kunt 
lezen of u in aanmerking komt voor de toeslag en hoe u deze moet aanvragen. 
Probeer het in eerste instantie zelf te doen, eventueel met behulp van uw kinderen of de bibliotheek 
en als dit allemaal niet lukt, mag u ook contact met ons opnemen. 
Laat het geld niet lopen en vraag het aan als u ervoor in aanmerking komt! 
 
Busreis 
Ik heb al een aantal malen aandacht gevraagd voor de busreis van 25 mei, maar de belangstelling 
valt tegen. Op het moment dat ik dit schrijf (22 april) zijn er in het totaal zo’n 25 belangstellenden, 
voor het grootste deel ook nog uit Nieuw-Schoonebeek. Wij hebben er ca. 65 nodig om de reis uit te 
kunnen voeren, want anders is het prijstechnisch niet haalbaar. 
Voor 29 april moeten wij aan Lanting Reizen doorgeven of de reis doorgaat, dus als u mee wilt geef 
u gauw op. 
 
Ledenmiddag 
Onze volgende ledenmiddag is 29 april a.s. 
Annet Hulshof van de veiligheidsregio Drenthe zal een voorlichting geven over brandveiligheid in en 
rondom het huis. 
Ik kan deze voorlichting van harte bij u aanbevelen. 
Zoals gebruikelijk om 14.00 uur in MFC Noorderbreedte. 
 
 
Ik wens u veel (lees)plezier met deze uitgave van het magazine. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertus Hoge 
 


