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Februari 2022 

OSW-bestuur:  
Sjoukje Held   voorzitter   tel. 06 30767454 
Co Bergsma  secretaris/penningmeester tel. 06 46452277 

 

 

Duimen draaien met de Festiviteitencommissie? 

Nee echt niet! We kunnen weer los op vrijdag 11 februari op het 

toneel bij De Rank.  

Dan komt namelijk Marjolein Meijers, vroeger bekend van de Berini’s. 

Een Rotterdamse cabaretgroep die overal in Nederland optrad van Roodeschool tot 

Cadzand. Altijd sfeer, muziek en lachen. 

Nu treedt zij op met muzikale begeleiding van haar man en zijn broer. De reacties zijn 

zeker niet minder, wat een artiest. Na deze uitzichtarme, perspectiefloze en voor velen 

eenzame tijd naar ons inziens een echte klapper! 

 

Het is een alleskunner, met gevoel voor mensen en wat er nodig is, zeker in deze tijd.                                                                                                        

            EEN ENTERTAINER PUR SANG 

Marjolein  maakt er een absoluut mooie avond van! 

 

In de pauze worden loten verkocht die na de voorstelling worden getrokken. 

Altijd leuk om wat mee naar huis te mogen nemen. 

Wij hopen dat u op tijd bent, want we beginnen om 19.00 uur in   

Zalencentrum De Rank, entree € 7,50 excl. consumpties 

 

Kaartverkoop in de Rank op vertoon van ledenpas en Corona vaccinatiebewijs 

Donderdag 3 februari van 13.00 tot 14.00 uur.                             

U kunt ook telefonisch kaarten reserveren: vrijdag 4 februari van 10.00 tot 12.00 uur 

bij Klaas Duursma, tel. 441772 en Antje Raggers, tel. 614992. 

 

Denk er aan : Vol =Vol. Wie het eerst komt wie het eerst ……….. 
Gereserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal, gereserveerde kaarten moeten door u 

worden afgerekend, ook als u niet komt. Op de avond van de voorstelling dient u de QR-code te laten 

zien of een geldige PCR test. Voor vervoer van en naar de zaal kunt u gebruik maken van de 

Griffioenbus. U dient dit zelf te regelen.   
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Van het bestuur…       
 
 
 
Een ander dan anders begin deze keer. Velen van u zullen het bericht gehoord en/of gelezen hebben 
over het overlijden van ons bestuurslid Gerrit van Drogen. Dit heeft er bij ons toch aardig ingehakt. 
Onze gedachten waren de afgelopen periode veel bij hen. Ik was gevraagd om bij de afscheidsdienst 
een woordje te spreken en dat gaf een goed gevoel. Verderop leest u het In Memoriam. 
En dus nu een open plek in ons bestuur. We gaan ons de komende tijd hierover beraden, het is op dit 
moment allemaal nog te vers. 
 
Met de uitgave van dit Nieuws is de persconferentie van 25 januari even afgewacht. Dit vanwege de 
festiviteitencommissie die dan wellicht ook in actie zou kunnen komen. En gelukkig, ook zij kunnen 
weer! Weliswaar dient u, als u een kaartje kunt bemachtigen, die avond vroeg te eten, maar het is dit 
alles waard!  
 
Intussen zijn de activiteiten Zwemmen, Aquarobic, Biljarten, Bowlen, Fysiosport, Jeu de boules en de 
MBVO (De Rank) weer opgestart. Fijn dat we in ieder geval weer wat in beweging kunnen zijn. We 
hopen dat we daarmee de grootste narigheid achter de rug hebben, tenminste op coronagebied. 
Vaak worden de dingen ook weer overschaduwd door andere nieuwsberichten. Soms is het niet meer 
goed te bevatten wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Is dat een kwestie van het ouder worden en 
moeten we maar een houding aannemen van ‘verbaas u niet, verwonder u slechts’?  
 
Klassieke muziek is helaas niet gestart in het Terra College. Dhr. Nammensma durfde dit toch niet 
aan. De cursus wordt dus wat later in het jaar gehouden. Het was een mooie groep die hieraan zou 
deelnemen, mocht u ook op de lijst willen dan kan er altijd contact opgenomen worden met Hannie 
via spin.hannie@ziggo.nl. of tel. 06 13033214. 
 
De belastinginvullers zijn zich al weer aan het warmdraaien. De eerste financiële jaaroverzichten zijn 
bij ieder in de brievenbus gevallen. In dit Nieuws leest u hier al over.  
 
Datum om alvast in de agenda te noteren: woensdagmiddag 20 april is de Ledenvergadering 
gepland, locatie De Rank, aanvang 14.00 uur. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen komen ook al wat in zicht, deze vinden plaats op 17 maart. De eerste 
berichten rondom de verkiezingsstrijd druppelen al binnen. U kunt zich er alvast wat in verdiepen en 
ook hier geldt: onderzoek alles en behoudt het goede. Gewoon doen waar u zich goed bij voelt. 
 
We zijn blij dat we weer aan de gang kunnen. Pas goed op uzelf en houdt de afstand etc. wat in de 
gaten. Wij bieden de mogelijkheid om u weer in contact te laten komen met anderen. Het is echter 
aan u om dit veilig te doen! 
 
Hebt u nu iets waarvan u denkt dat zou wat voor de OSW kunnen zijn, laat dat dan gerust weten. We 
staan zeker open voor nieuwe dingen!  
 
 
Sjoukje Held 
 
 
 
 

 

 

mailto:spin.hannie@ziggo.nl
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IN MEMORIAM Gerrit van Drogen 

 

 

Velen van u weten dat de gezondheid van Gerrit erg broos was. En toch als het bericht ontvangen 

wordt dat hij is overleden komt het altijd weer onverwacht en te vroeg. Gerrit is 88 jaar geworden.  

In het jaar 2007 benoemd en dus is Gerrit meer dan veertien jaar bestuurslid geweest. Hij heeft zich 

altijd met hart en ziel ingezet en is tot het laatst toe betrokken geweest bij het reilen en zeilen van 

onze vereniging. Ooit begonnen met het rondbrengen van het Nieuws, jarenlang voorzitter van de 

biljartafdeling geweest en had Koersbal onder zijn hoede.  

Gerrit nam tijdens zijn bestuursperiode de PR & Marketing voor zijn rekening en daarmee ook de 

ledenwerving, ging bij nieuwe leden op huisbezoek en heette ieder lid van harte welkom. Kende 

daardoor ook heel veel leden, waar men woonde en was daarmee het geheugen van de OSW! Ook 

maakte hij zich hard voor een multifunctioneel centrum. Een centrum waar de OSW vele activiteiten 

zou kunnen houden, net zoals de ons omringende dorpen die hebben.  

De stand klaarmaken en afbreken op het Lindefestival, een tas met koffie en koek erbij, ook dat 

waren Gerrit en Afke. Tevens ervoor zorgen dat er genoeg foldermateriaal beschikbaar was en de 

bemensing van de kraam regelen. Het idee om nieuwe leden een opschrijfboekje te geven komt van 

Gerrit, heeft deze in november besteld en in december werden er dozen vol bij hen thuis bezorgd.   

Gerrit was in de laatste maanden van zijn leven blij dat hij nog wat voor de OSW kon betekenen. Het 

gaf hem afleiding zoals hij zei, ondanks dat hij zoveel last van moeheid had. Als je bij hem op bezoek 

kwam, werden er vaak oude herinneringen opgehaald en naast verdriet werd er ook nog gelachen. 

Een deur die altijd openstond en waar velen welkom waren. 

Wij zijn Gerrit dank verschuldigd, heel veel dank. Zijn hart heeft voor de OSW geklopt door zijn grote 

betrokkenheid en oplossingsgericht denken. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de naamsbekendheid 

vergroot is. Zijn doel is bereikt. Wat zullen wij hem missen! 

 

Dank je voor de hand die je toestak 
 

Dank je voor de zorg die je bood 
 

Dank je voor de woorden die je sprak 
 

Dank je Gerrit, voor alles wat je gaf! 
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Wel en wee van  het activiteitenfront..  

 
 

Het klaverjassen in zowel het Parochiehuis als zalencentrum Klijnstra 
begint weer!  
 
In het Parochiehuis is de start op woensdagmiddag 2 februari, 13.15 uur. 
 
In Zalencentrum Klijnstra begint men op donderdagmiddag 3 februari, 13.15 uur. 
 

Wilt u ook meedoen? Neem dan contact op met Gerrit Jager, tel. 481663! 
 

 
 
 

Sjoelen 
 
 
 

Tegelijk met de klaverjassers gaan ook de sjoelers weer beginnen op donderdagmiddag 3 februari, 
aanvang 13.15 uur bij zalencentrum Klijnstra! Informatie te verkrijgen bij M. van Braak,                     
tel. 06 33187937. 
 

 
 

Biljarten 
 
Nu de OSW in bezit is van een eigen biljartonderkomen waar twee biljarts 
staan, is er ook ruimte ontstaan voor nieuwe leden. Met name op de 
woensdagavond is er aantal plekjes beschikbaar, maar ook op de andere 
middagen en avonden is er plaats. U bent lekker in beweging en niet 
onbelangrijk: het is een echt sociaal gebeuren!  
 

Doet u mee om anderen enthousiast te maken voor deze mooie activiteit?  
Neem contact op met Sjoerd Sikkema, tel. 615850 of Arnold Gras, tel. 618928. 
 
De voorrondes voor het clubkampioenschap zijn vrijdag 21 januari jl. gestart. Iedere vrijdag wordt er 
gestreden om de finalerondes te bereiken. De finalepartijen worden gespeeld op vrijdag 18 februari.  
 
 
 
 

MBVO oftewel het Meer Bewegen Voor Ouderen 
 
Na de stop vanwege de coronamaatregelen wordt op 
dinsdagmorgen 1 februari weer gestart met de 
bewegingslessen van het MBVO.  
 
Bij De Rank op dinsdagmorgen 1 februari van 10.30 - 11.30 uur. Contactpersoon is  
Alie Huitema, tel. 481536.   
 
Bij het Parochiehuis wordt nog niet begonnen. Hopelijk kan ook daar op niet al te lange 
termijn gestart worden. Mochten er leden zijn die dan tijdelijk in De Rank willen sporten, 
neem dan contact op met Alie Huitema, tel. 481536.  
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Fietsclub OSW 
 

 

 

Trappen, trappen, trappen.  Natrappen doen we niet. 

 

We gaan weer fietsen met elkaar,  

en wel op dinsdag 8 februari. 

We vertrekken om 13.00 uur,  

startplaats: parkeerterrein F.C.Wolvega. 

Fiets meenemen,  

covid thuis laten. 

Mooi weer verwacht evenals leuke deelnemers. 

Goed voor mentale en geestelijke gezondheid. 

 

Mocht de horeca nog gesloten zijn dan wordt voor een oplossing gezorgd. 

We zijn voor donker thuis. 
 

Eppie en Pier 
 

***** 
 
FysioSport 
 
Vanwege lichamelijke beperkingen heeft een aantal leden helaas moeten afzeggen voor FysioSport. 
Dus is er een aantal plekjes vrijgekomen.  
U kunt zowel op de dinsdag (2 groepen), woensdag en vrijdag terecht. De lessen gaan door tot eind 
april. De kosten zijn 15 lessen voor € 69,00.  

 
Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Sjoukje Held, sjoukjeheld@osw-wolvega.nl 
of 06 30767454. 
 
 
 
 
 

 
Schilderlessen 

 
Schildergroep 1 begint met de lessen op dinsdagmorgen 15 februari a.s.  
 
Schildergroep 2 start met een kennismaking van weerskanten op dinsdagmiddag                              
1 februari, 13.00 uur. De les begint op dinsdagmiddag 8 februari. 
 

Beide schildergroepen hebben als locatie het Parochiehuis. 
 
Debbie Meina is contactpersoon voor beide groepen, tel. 617530 of via e-mail: d.meina@kpnplanet.nl 
 
 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Schaken 
 
Ook de schakers pakken de schaakstukken weer op! De data worden in 
onderling overleg door de schakers vastgesteld. Dus er is geen vaste morgen of 
middag voor gepland.  
Deze groep kan nog nieuwe schakers gebruiken. Wilt u meedoen, bel dan met 
Wiebe Nanninga, tel. 613567 of via e-mail: wiebeengea@home.nl 
 
 
 
 

Beste koersbalvriendinnen en vrienden, hier even een bericht van mij. 

Nu de coronamaatregelen iets zijn versoepeld lijkt het mij voor koersbal nog te vroeg 
om bij elkaar te komen, dit in verband met de afstand van 1,5 meter en het dragen van mondkapjes. 
Een ieder moet de boosterprik hebben gehad en een geldig toegangsbewijs na de derde prik. 
Gaarne verneem ik van jullie hoe u er over denkt om bij elkaar te komen om weer te spelen. 
Nemen jullie even per telefoon contact met mij op liefst overdag van 13.00-14.30 uur om te horen hoe 
jullie er over denken.  
Met vriendelijke groet, Evert Waldus, tel. 614640.  
 

*****  
 
 
 
 
 

Jaaroverzicht 2022 
 
 
 
 

Vrijdagavond     Marjolein Meijers, actrice, muzikante, theatermaker 
11 februari    De Rank, aanvang 19.00 uur 

 
 
Vrijdag     De Jeugd van Toen 
11 maart     Zalencentrum Klijnstra 
     Voorstelling om 14.00 uur en 20.00 uur. 
 
Woensdagmiddag   Ledenvergadering in De Rank, aanvang 14.00 uur 
20 april      
 

***** 
 

Vervoer naar dokter-, specialist- en/of ziekenhuisbezoek 
Mocht u vervoer nodig zijn bel dan naar onze vrijwilligers: 
Dhr. J. Beuling, tel. 06 12267173 of dhr. B. Limburg, tel. 06 53816931. 
Achtervang voor bovengenoemde heren is dhr. Van Manen, tel. 06 27230735. 
Tegen een vergoeding van kilometerkosten zijn zij u graag van dienst. 

 
***** 

 
Rubriek te geef, te koop, te ruil, gevraagd………… 
 

➢ Wie kan ik blij maken met plaatjes van de Elfstedentocht? Te bevragen bij Sjoukje Held. 
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Beste mensen, 
 
Heel veel dank voor de kerst- en andere zegels die ik heb gekregen in brievenbus 134.  
 
Als u komend jaar nog leuke zegels tegenkomt, ze zijn welkom! 
 
BEDANKT!! 
 
Joop Bokma, Dekenmulder straat 134 
Tel. 0561 614126 
 

***** 
 

 
Zomaar een jeugdherinnering 

 
 
              ENGELEN (zonder vleugels) 
 
 
Wij woonden in Leeuwarden aan het Nieuwe Kanaal, vlak bij de 2e Kanaalsbrug. 
 
Ik was een jaar of tien. Het was op een hete zomerdag, laat in de middag. 
 
Twee zusjes van mij waren aan het pootjebaden aan de overkant van het kanaal. 
 
Ik ging naar ze toe; op een oud stuk walbeschoeiing, half onder water, spiegelglad, trachtte 
 
ik te gaan staan, heel stoer, met het gezicht naar de walkant en riep: ik sta, en gleed eraf, 
 
achterover het kanaal in, maar ik kon niet zwemmen. Ik spartelen, help, help roepen, intussen 
 
al midden in het kanaal. Vlakbij lag een schip. De schippersvrouw hoorde mijn hulpgeroep, 
 
rende de loopplank af, schopte haar klompen uit, deed vlug haar schort af en redde mij. 
 
Dat was Engel nummer één! 
 
Mijn Heit, die ook niet zwemmen kon, had alles zien gebeuren en zal als goed gereformeerd 
 
wel een schietgebedje gedaan hebben. Ik, hollend naar huis, kleren uit, wassen bij de kraan, 
 
droge kleren aan en zonder eten naar bed, de straf van mijn vader en gebruikelijk in ons gezin, 
 
als je er "in" gezeten had en ik recidiveerde nog wel eens.... 
 
Om half acht kwam Mem om het hoekje van de slaapkamerdeur met op een bordje, twee 
 
boterhammen met jam en pastachoca. Dat was Engel nummer twee! Ze is maar 
 
47 jaar geworden en is nu, samen met die schippersvrouw bij die Engelen mét vleugels. 
 
 
Gooitzen (Goos) de Vos 
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Belastingservice voor aangifte over 2021 
 

Op dit moment vinden wij het veiliger om, net als vorig jaar, uw aangifte niet in te vullen tijdens 
persoonlijk contact in bv. De Rank of bij u thuis. Zonder dit persoonlijk contact kunnen we met uw 
machtigingscode(s) voor 2021 wel aangifte voor u doen op de site van de belastingdienst. 
 
 Daar wordt eerst een overzicht gegeven met vooraf ingevulde gegevens: 

◆ Uw persoonlijke gegevens 

◆ Inkomsten: namen en bedragen 

◆ Eigen woning: woz waarde  

◆ Bankrekeningen: naam + saldo per 1-1-2021 

◆ Hypotheken: namen, betaalde rente en waarde in 2021 

◆ Uw recht op heffingskortingen 
 
We komen bijna nooit afwijkingen tegen en gebruiken deze gegevens in uw aangifte. 
Ziet u later in de geprinte aangifte die u van ons krijgt dingen die volgens u moeten worden 
veranderd, dan is dat geen probleem. We kunnen altijd een nieuwe aangifte doen, waarbij de “foute” 
aangifte bij de belastingdienst automatisch wordt vervangen. 
 
Wat moet u doen als u uw aangifte 2021 door ons (namens u) wilt laten indienen.  
 
Als eerste moet u ons de machtigingscodes voor 2021, die u in januari/februari thuis gaat of hebt 
ontvangen toesturen. Die hebben we nodig om namens u bij de belastingdienst in te loggen.  
U mag ze ook per telefoon doorgeven.  
Hebben wij vorig jaar aangifte gedaan met uw Digid dan krijgt u waarschijnlijk geen m.codes 
toegestuurd en kunt u er voor kiezen om ons weer uw Digid-gegevens te geven. Wij slaan deze niet 
op!! Maar u mag ook machtigingscode(s) aanvragen. 
Hebt u geen machtigingscodes ontvangen of gaat u voor het eerst van onze dienst gebruik maken, 
dan moet u deze aanvragen door te bellen naar telnr. 088 1236555. (Digid helpdesk) Vraag om de 
code voor de aangifte inkomstenbelasting van 2021. Men vraagt naar adres, geboortedatum en BSN. 
Dit dus bij de hand houden.  
Vorig jaar was het toesturen van de machtigingscodes grof gezegd een puinhoop. De belastingdienst 
had iedereen met een partner maar 1 code gestuurd i.p.v. 2 die we nodig zijn. Ze hebben ons echter 
beterschap beloofd. Mocht u dit jaar toch weer 1 code krijgen laat het ons dan weten dan vragen wij 
de ontbrekende aan en zijn we er zeker van dat het ook werkt.  
U krijgt de code(s) binnen enkele dagen per post toegestuurd. 
 
Wat de belastingdienst niet weet zijn eventuele aftrekbare zorgkosten en giften. Als uw eventuele 
aftrekbare kosten vorig jaar niet boven de zg. grens lagen en er in 2021 eigenlijk niets is veranderd in 
uw inkomen en aftrekkosten dan hoeft u voor ons niets in te vullen. In de papieren aangifte van vorig 
jaar kunt u zien of u toen in aanmerking kwam voor deze aftrekposten. 
 
Wilt u wel gegevens aan ons doorgeven, gebruik dan het hierbij geleverde formulier. 
U vindt ook informatie over wat wel en niet aftrekbaar is en een lijst van aftrekbare dieetkosten.  
Geef van gedane giften de namen van de begunstigde instellingen aan met de bedragen. 
Breng de ingevulde papieren bij ons langs of stuur ze per post naar: 
Hein Appeldoorn Azaleastraat 9, 8471 KA Wolvega, tel.613908 of 06 27392861 
of Co Bergsma Wagnerstraat 33, 8471 PA Wolvega, tel 613519 of 06 46452277. 
Hebt u helemaal niets bijzonders dan is even bellen en de machtigingscodes doorgeven voldoende 
om ons de aangifte te laten verzorgen. 
Heeft u wel aftrekposten vul dan het bijgaande formulier in geef de spullen af op één van de 
bovenstaande adressen of doe het in de brievenbus. 
Het is voor ons ook wel handig uw aangifte te laten verzorgen door dezelfde dan vorig jaar want 
mochten wij iets na willen kijken dan zit uw vorige opgaaf nog in de computer. 
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Net als vorig jaar vraagt de OSW een kleine bijdrage van € 10,-. Wij vragen u dit contant te betalen 
door het bedrag mee te sturen met de door u ingevulde papieren.  
Wij dienen dan met uw gegevens de aangifte in en zorgen ervoor dat u al uw ingeleverde papieren en 
een afdruk van de aangifte thuis ontvangt.   
 
Toeslagen 
Als u door wat voor reden dan ook vermindering van inkomen hebt gehad kan het zijn dat u nu recht 
op huur- of zorgtoeslag hebt terwijl u dat van tevoren niet had. Als u daar zeker van bent moet u nog 
een machtigingscode aanvragen nl. die voor toeslagen. Het telefoonnummer is hetzelfde maar de 
machtigingscode is een andere dan voor de Inkomstenbelasting. 
 
Huurtoeslag 
De mogelijkheid om huurtoeslag te krijgen is in 2020 iets verruimd. 
Ook in 2021 blijven er een paar harde grenzen. 
De huur mag beslist niet hoger zijn dan € 752,33 
Ook uw vermogen in box 3 blijft een vast gegeven. 
Bent u alleenstaand en bezit u op 1 januari meer dan € 31.340 of samen met uw toeslagpartner meer 
dan € 62.680 ook dan betekent dat voor u geen recht op huurtoeslag. 
Op het gebied van inkomen is er wel wat veranderd. 
In 2019 gold nog een inkomensgrens van € 22.700 voor een alleenstaande of € 30.825 voor iemand 
met een toeslagpartner. In 2020 zijn deze grenzen afgeschaft. 
Lijkt heel mooi maar het betekent natuurlijk niet dat iedereen nu in aanmerking komt voor huurtoeslag 
maar de kans daarop is wel een stuk groter. 
Mocht u geen huurtoeslag hebben, niet in box 3 vallen en een inkomen hebben in de buurt van de 
genoemde bedragen laat het ons dan weten dan kunnen wij een proefberekening maken. 
Ook  kunt u voor uzelf een proefberekening maken op www.toeslagen.nl. 
 

***** 
 
U kunt de kopij voor het Nieuws van februari t/m maandag 21 februari aanleveren via  
sjoukjeheld@osw-wolvega.nl of in de brievenbus van Hesselinghstraat 12 te Oldeholtpade. 

 

 

Algemene informatie bestuur O.S.W.   

Voorzitter  Sjoukje Held 06 30767454 

Secretaris   Co Bergsma 06 46452277 

Penningmeester Co Bergsma 0561 613519 / 06 46452277 

Aanspreekpunt WMO en VOA Roelie Seinstra 0561 612387 

Algemeen bestuurslid Debbie Meina 0561 617530 

Algemeen bestuurslid Eppie Groenhof  06 30875395 

PR&Marketing   

Ledenadministratie  Hannie Spin 06 13033214 

Nieuws  Sjoukje Held 06 30767454 / 0561 617937 

Bankrekeningnummer OSW OSW NL82RABO 0307 6504 72 

Website 

 

Facebookpagina 

www.osw-wolvega.nl 

 

Onafhankelijke 

Seniorenvereniging Wolvega 

 

Rijbewijskeuring Huisartsenpraktijk  

De Cleijenburgh en  

Van der Sande 

0561 612525 

0561 612514 

   

 

http://www.toeslagen.nl/
mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
http://www.osw-wolvega.nl/
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Aangifte over 2021  Aftrekposten 
 
naam: .................................. Bsn. .........................M.code. ............... 
 
naam: .................................. Bsn. .........................M.code. ............... 
 
adres: ....................................  telefoonnr. ................................... 
 
Pensioenen; Hypotheek gegevens; woz waarde eigen woning en banktegoeden staan al in de 
door de belasting vooraf ingevulde aangifte. Op het blad "Wijzigingen" kunt u eventueel verbeteringen 
aangeven. 
 

Aftrekosten   in 2021 betaald: 

Zorgkosten:    geen eigen risico! 

Geneeskundige kosten     
bv. tandarts, dokter, specialist, diëtist,      
mondhygiënist, fysiotherapeut, podoloog Totaal:      €   ............. 
Zelf betaalde medicijnen:          Totaal:  € .................   
Hulpmiddelen:                   Totaal:        € ............... 
bv. steunzolen, speciale schoenen, 
batterijen voor gehoorapparaat (€ 60) 
 
gehoorapparaat : eigen bijdrage – 25% aankoopbedrag.              € ............... 
Reiskosten naar arts/specialist : 
Totaal aantal km's:    ...........   x € 0,42 =  €............ 
parkeerkosten:        € .........       Samen:                              € ............... 
 
Voorgeschreven diëten. Voor persoon : ............................... 
dieetnaam: ................................................... 
dieetnaam:.................................................... 
 
Voorgeschreven diëten. Voor persoon : ............................... 
dieetnaam: ................................................... 
dieetnaam:.................................................... 
 
Giften: 
Naam :..............................................................   € ............ 
 
             ...............................................................   € ............ 
 
           .................................................................   € ............ 
 
         ...................................................................   € ............ 
 
        ...................................................................   € ............ 
 
Dit ingevulde blad graag bezorgen op Wagnerstraat 33 of Azaleastraat 9.  
Voor vragen kunt u bellen met Co Bergsma 613519 of 0646452277 of Hein Appeldoorn 613908 of 
0627392861 op maandag- of dinsdagavond tussen 18.30 en 20.00 uur. 
 
Gebruik eventueel ook de achterzijde, als u meer ruimte nodig bent. 
 
Als wij met deze gegevens uw aangifte hebben ingediend dan krijgt u van ons een uitgeprinte kopie. 
Hiermee kunt u controleren of alles klopt. Meld ons als er iets veranderd moet worden, de aangifte 
kan probleemloos worden aangepast. 
 
  


