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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor november 2022. 
 
Energietoeslag 
Ik weet niet hoe het in de Gemeente Emmen zit, maar landelijk gezien wordt niet maximaal gebruik 
gemaakt van de aanvraag voor de energietoeslag. 
Daarom vraag ik hier toch nog even aandacht voor, want je kunt een tegemoetkoming krijgen van 
€1300 totaal als compensatie voor de gestegen energiekosten. 
 
Op de site van de gemeente Emmen staat het volgende 

Wie kunnen de energie toeslag aanvragen? 
Had u in de periode 1 februari 2022 tot en met 28 februari 2022 een inkomen tot maximaal 120% 
van de bijstandsnorm en ontvangt u de energietoeslag niet automatisch? Dan kunt u de 
energietoeslag aanvragen. Inwoners met een hoger inkomen dan 120% van het minimum hebben 

geen recht op de eenmalige energietoeslag.  
 
Op de volgende site van de gemeente Emmen staat de informatie: 

 
https://gemeente.emmen.nl/energietoeslag 
 

Kijk nog eens goed of u er toch niet voor in aanmerking komt, mocht u dit nog niet gedaan hebben. 
Denkt u dat u er niet uit komt, vraag dan hulp. 
 
 
Museum Plus Bus 
De Stichting Museum Plus Bus biedt in samenwerking met Vriendenloterij een dagarrangement aan 
voor een bezoek aan een museum. 
Vervoer en toegang is voor rekening van de Stichting, verdere kosten zoals lunch e.d. zijn voor 
rekening van de deelnemer. 
In de vorige nieuwsbrief heb ik hier al uitgebreid aandacht aan besteed. Tot nu toe zijn er nog maar 
6 reacties gekomen en we moeten minstens 30 deelnemers hebben. 
Verdere informatie is te vinden op de website: 
 

 https://www.museumplusbus.nl/informatie/musea/ 
 
Opgave moet in oktober, dus veel tijd is er niet meer. 
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Regiomiddag 
De regiomiddag van 11 november gaat definitief door. Samen met de afd. Emmen hebben we nu 
ca. 60 deelnemers. Dit is niet kostendekkend, maar samen met de bijdrage die de deelnemers  
betalen komen we een eind. De vereniging draagt dan ongeveer de kosten voor de consumpties en 
versnaperingen. 
 
Nog even wat informatie: 

 Datum:  11 november 

 Plaats:  MFC Noorderbreedte te Klazienaveen 

 Tijd:  14.00 – 16.30 uur 

 Kosten: € 5.00 per persoon, bij de ingang te voldoen 
 
 
Programma 
Onderstaand in het kort even het programma voor de rest van het jaar: 

 25 november houdt de wijkagent een presentatie over hoe we het veiliger kunnen maken 
voor ouderen. Ook dit weer in de Noorderbreedte. 

 16 december staat er weer een Jaarafsluiting gepland met een eucharistieviering en 
koffietafel in de Noorderbreedte, aanvang 15.00 uur. Ook hierover volgt nog nadere bericht. 

 
 
Tot slot 
Ik wens u veel (lees)plezier met deze uitgave van het magazine. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertus Hoge 
 


