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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor februari  2023. 
 
In memoriam 
Op 4 december 2022 is overleden ons lid dhr. L.Koster op de leeftijd van 90 jaar. 
Wij wensen de familie heel veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
 
Nieuwjaarswensen 
Het jaar 2023 is al weer een paar weken oud, maar toch wil ik jullie namens het bestuur van de 
KBO afd. Klazienaveen een heel gelukkig en voorspoedig 2023 toewensen. Moge het jaar 2023 
brengen datgene wat u ervan verwacht, veel geluk en bovenal een goede gezondheid. 
 
Bijeenkomsten Erica 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst ben ik aangesproken door een aantal oud-leden van de afdeling Erica 
over het organiseren van een bijeenkomst in Erica. 
Op de welkomstbijeenkomst hebben we gezegd dat we zouden kijken naar de mogelijkheid van het 
zo af en toe een bijeenkomst organiseren in Erica. Tot nu toe is dit niet gebeurd, omdat we (nog) 
geen geschikte locatie hebben gevonden. Samen met Henk Beukers hebben we gekeken naar de 
geschiktheid van de parochiezaal, de plek waar Erica altijd zijn bijeenkomsten had. Samen zijn we 
tot de conclusie gekomen dat deze ruimte niet geschikt is, simpelweg omdat hij te klein is. 
Nu we weer na corona onze ledenbijeenkomsten kunnen houden kunnen we op zoek naar een 
mogelijkheid. Een alternatief zou het Schienvat kunnen zijn. We hebben het Schienvat gevraagd 
wat de kosten zijn. 
Een tweede punt dat ter sprake kwam was de aanwezigheid van Henk Beukers, voormalig 
voorzitter van Erica op onze bijeenkomsten. Ik heb hierop gezegd dat Henk Beukers direct heeft 
gezegd dat hij niet kan op vrijdagmiddag in verband met andere verplichtingen. Alleen bij hoge 
uitzondering kan hij aanwezig zijn. Dit hebben wij te respecteren. 
Onze bijeenkomsten zijn altijd op de laatste vrijdag van de maand in verband met de 
beschikbaarheid van de zaal in de Noorderbreedte. 
Wordt vervolgd. 
 
Programma 2023 
Zoals ik ook al op de nieuwjaarsbijeenkomst heb gezegd, is het programma voor 2023 zo goed als 
rond. Er moeten nog een paar afspraken worden gemaakt. 
Het programma zal worden toegevoegd aan het magazine van maart. 
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Volgende bijeenkomst 
De volgende bijeenkomst is op 24 februari. 
Op deze datum houden we allereerst onze jaarvergadering, waarin het bestuur verantwoording 
aflegt over het gevoerde beleid en worden de plannen toegelicht. Uw aanwezigheid is zeer 
gewenst, omdat er ook besluiten moeten worden genomen. 
Na de jaarvergadering houden we weer een verhalenbingo, waarbij het meer gat om het plezier dan 
om de prijsjes.   
 
 
Energietoeslag 2023 
Vanaf 1 februari 2023 kunnen inwoners uit gemeenten Emmen  de energietoeslag voor 2023 
aanvragen. Mensen met een inkomen in januari, februari of maart van maximaal 120 procent van 
het sociaal minimum komen in aanmerking voor deze toeslag. Deze inwoners krijgen eenmalig 
1300 euro als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. 

Aanvragen kan via de site van de gemeente Emmen: 
 
  https://gemeente.emmen.nl/energietoeslag 
 

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


