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Beste leden, 
Met hoop gaan we aan het nieuwe seizoen beginnen. We hopen dat al onze bijeenkomsten 
door kunnen gaan en dat corona niet weer ons thuis zal houden. Er ligt een mooi 
programma voor ons. 
In de afgelopen maanden is er veel gebeurd in de wereld en ook in ons land. Mensen zijn 
scherp tegenover elkaar komen te staan en een groot aantal mensen is in onzekerheid over 
hun bedrijf en toekomst. De discussie raakt ons allemaal, al denken we misschien 
verschillend over de oplossing van de problemen, waar ons land nu voor staat. 
We mogen hopen, dat wij allen bereid zijn naar elkaar te luisteren en samen te zoeken naar 
goede oplossingen. Luisteren naar wat iemand wil zeggen over zijn of haar gevoelens is 
altijd belangrijk, in elke situatie.  
Laten we zo proberen met elkaar om te gaan, ook in onze KBO-PCOB. 
 

Rabo Club Support 
De Rabobank wil een bijdrage leveren aan een duurzame en leefbare regio. Daarom onder-
steunen zij clubs met kennis, netwerk en geld via Rabo ClubSupport. Rabo-leden bepalen 
via stemming welke clubs een bijdrage krijgen en hoeveel. Hoe meer stemmen, hoe meer 
geld voor de club. U vindt ons op: KBO-PCOB Balk, samenleving.  
Breng van 5 t/m 27 september uw stem uit. 
 
Overleden: 
Onze leden Fokke Mast en Klaske Haanstra zijn overleden. Wij wensen de nabestaanden 
veel sterkte, troost en Gods nabijheid toe.  
 
21 september: start vergaderseizoen  
Gerrit van Dijk uit Genemuiden houdt een lezing over Franciscus van Assisi.  
Franciscus is een van de grootste heiligen van de Katholieke kerk. Hij had een grote liefde 
voor God en zijn Schepping. Dierendag op 4 oktober herinnert ons aan Franciscus.  
Twee jaar na zijn dood werd hij heilig verklaard. 
Een van de liederen van hem is: 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 
Waar haat is, laat me liefde zaaien, 
Als er pijn is, vergeef me; 
Waar twijfel is, geloof; 
Waar wanhoop is, hoop; 
Waar duisternis is, licht; 
En waar verdriet is, vreugde. 

 
Na afloop van de vergadering is er een koffietafel in De Treemter. De kosten zijn slechts  
€ 10 p.p. Opgave en eventueel weer afmelden vóór 18 september bij:  

Willem Werkhoven 603255 
 
 
 



5 oktober: Internationale dag van de Ouderen  
De Internationale dag van de Ouderen wordt gehouden in Zalencentrum ‘Sint Nyk’ in Sint 
Nyk. Wat het programma voor deze middag is, is nog niet bekend.  
De zaal is open vanaf 13.00 uur. De aanvang is om 13.30 uur.  
‘We freegje oan it ein fan de middei in frijwillige bydrage.’ 
 
Stichting SeniorWeb Zuidwest Fryslân 

SeniorWeb Balk. Het inloopspreekuur op de vrijdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur wordt gehouden in de bibliotheek in Balk.  
Het inloopspreekuur is bedoeld voor: 
Vragen en probleempjes met betrekking tot de genoemde apps, pro-

gramma’s en digitale apparatuur. 
Iedereen is van harte welkom voor advies en ondersteuning. Het inloopspreekuur is gratis 
en u hoeft niet lid te zijn. Er zijn steeds minimaal twee docenten aanwezig om u te infor-
meren en/of te helpen. Kom gerust eens langs.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emy Kamminga,  06 275 000 44. 
 
Energietoeslag 
Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Huishou-
dens met een laag inkomen krijgen daarom een eenmalige energietoeslag van € 800 van 
het Rijk. Als je (samen) een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebt, kom je mogelijk 
in aanmerking voor deze energietoeslag.  Hierbij moet u denken aan een netto inkomen 
van ongeveer € 1.455, - voor een alleenstaande en € 1.970, - voor een echtpaar. Denkt u 
recht te hebben op deze toeslag, vraag deze dan aan bij de gemeente.  
De bewijsstukken zijn:  

laatste afschrift bankrekening,  
geldige foto identiteitsbewijs,  
energiecontract en  
uw inkomen (AOW en eventueel een klein pensioen).  

U kunt dat doen op verschillende manieren. De eerste is door naar de website van de 
gemeente te gaan. www.defryskemarren.nl/energietoeslag.  Daar leest u alles wat u moet 
doen en kunt u het aanvraagformulier downloaden met DiGiD. Telefoonnummer 
gemeente is 140514. 
Lukt het u niet via internet om welke reden dan ook, dan kunt u ook contact opnemen met 
Regelhulp van Sociaal Werk De Kear via telefoonnummer 0513 - 334 270. Zij zullen u dan 
helpen met het aanvragen en invullen. Laat deze toeslag niet aan u voorbijgaan! 
 
Een woord ter bemoediging voor ons allen: 
Er zijn teveel mensen, die vanaf de bank roepen hoe het moet, maar zelf niets doen en 
blijven zitten. 
Maar er zijn altijd ook mensen , die opstaan en aan de slag gaan, mensen, die kiezen voor 
een betere wereld met een ideaal in hun hart , een droom die hen niet loslaat. 
Omdat ze hopen op de toekomst van God, die beloofd is. 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alle verdriet voorbij zal zijn en 
gerechtigheid en vrede zullen wonen. 
Laten we zo op weg gaan in een mooi jaar voor onze afdeling van de KBO-PCOB. 
 
 

Met een hartelijke groet van Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik. 

http://www.defryskemarren.nl/energietoeslag

