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Oktober 2022 

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

  

 

 
UITNODIGING 

      

Twee Recht twee Averecht                                                               
zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49 

 
 

Hè hè eindelijk zal het dan wezen: 

 
Op vrijdagavond 28 oktober komt de cabaretgroep Twee Recht Twee Averecht voor ons 

optreden, weliswaar met een ander programma dan dat de bedoeling was. De afspraak is dan ook 3 
jaar geleden gemaakt. 
 
De titel van de voorstelling is Valse Trek op alle mogelijke en onmogelijke manieren. Het gezelschap 
bestaat uit louter dames maar voor de heren valt er ook zeker het nodige te lachen.                                       
 
Er zijn nog kaarten, dus laat u zich de kans niet ontnemen en wees er vlug bij. De reeds verkochte 
kaarten van de uitgestelde voorstellingen zijn en blijven geldig. Laten we er met elkaar een gezellige 
avond van maken. Tot ziens op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur in Zalencentrum de Rank! 
 
Er rest ons dus alleen nog de telefonische kaartverkoop op: 
 
vrijdag 21 oktober 2022 van 10.00 tot 12.00 uur bij: 
Klaas Duursma : tel. 0561 441772                                                  
Eppie Groenhof : tel. 06 30875395 
 
Gereserveerde kaarten kunt u afhalen en betalen aan de zaal, gereserveerde kaarten moeten door u 
afgerekend worden, ook als u niet komt. 
 
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…       

 

Het blijkt uit de berichten van de afgelopen weken en dagen dat de zorg nog meer onder druk komt te 

staan. Dat we steeds langer thuis moeten blijven wonen en dat van onze mantelzorgers daarmee ook 

veel wordt gevraagd. Vanzelfsprekend wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving 

blijven wonen. Maar soms overkomen je dingen waar je niets aan kunt doen. Alleen hoe ermee om te 

(leren) gaan, dat hebben we (en soms ook niet) zelf in de hand. Senioren hebben vaak een band met 

de huisarts opgebouwd en zelfs die kunnen de druk bijna niet meer aan. En dat is geen goed teken 

voor ons als senioren omdat een huisarts ons vaak al jaren meemaakt en ons vertrouwd is. Het is al 

met al een zorgelijke ontwikkeling. Wat we zelf kunnen doen is om zolang mogelijk wat in beweging te 

blijven, goed voor het brein, de motoriek en de inwendige organen. Zelfs in de stoel kunnen we met 

hoofd, armen en benen bewegingen maken. Bij de Senioren Sport en Spel op de dinsdagmorgen zijn 

trouwens nog enkele plekjes vrij, wellicht is dat ook wat voor u.  

Intussen hebben de eersten een uitnodiging ontvangen voor de coronaprik. Een rondje langs de 

collega-bestuursleden leert dat ieder voor deze prik gaat. Gelukkig mag u zelf de keuze maken, ook 

dat is iets wat u zelf in de hand heeft.  

 

Ieder heeft intussen ons jaarboekje ontvangen. En wat mochten we een groot aantal complimenten in 

ontvangst nemen betreffende de uitstraling, de overzichtelijkheid etc.. Fijn is dat, af en toe een aai 

over onze bol, dat doet gewoon goed! 

 

Wat was het trouwens een mooi optreden die avond van 9 september bij Klijnstra. En Durk Bakker die 

zomaar, om in voetbaltermen te spreken, die avond ‘the man of the match’ werd.  

En op zo’n avond kom je soms ook bij andere activiteiten terecht, zoals iemand die graag bij een 

leesgroep wil. En laat nou al onze leesgroepen vol zitten. Maar wat let ons, verderop de oproep om 

een vijfde leesgroep op te starten! 

 

De vrijwilligersmarkt op 10 september is goed bezocht en wij hebben met tal van mensen gesproken. 

Een aantal bezoekers (senioren) kende de OSW niet en natuurlijk hebben we dat ter plekke 

rechtgezet. Toch vroegen we ons af hoe dit eigenlijk mogelijk was. In onze beleving timmeren we toch 

behoorlijk aan de weg. 

 

Ook leuk te noemen is dat de Kunstgroep gestaag uitbreidt. De leden van deze groep bezoeken eens 

in de twee maanden een tentoonstelling of een museum. Verder gaat het goed met onze stille 

krachten op het gebied van vervoer. Fijn dat alle drie het nog steeds leuk vinden om te doen. Het is 

bedoeld als achtervang als u niemand heeft die u heen kan brengen. En zo ervaren de heren 

chauffeurs dit ook, dat zij benaderd worden als u niemand in uw omgeving heeft die kan.   

 

De bedrijfsexcursie naar Organic Food in oktober wordt ‘m niet. Onze contactpersoon daar is van 

werkgever veranderd, dus nu moeten we afwachten wie en wanneer onze gestelde vraag wordt 

beantwoord. Intussen nemen we contact op met een ander bedrijf, dus wordt vervolgd. 

 

Het Lindefestival. Wat hebben Jaap, Albert en Gerrit een werk verzet om ons een mooie stand te 

bezorgen. En daarmee een mooie uitstraling gegeven om die dag onze vereniging enthousiast te 

promoten. En dat lukte helemaal! Wat heeft de bemanning/bevrouwing van de stand veel mensen 

gesproken. Sommigen waren al lid, anderen kenden ons van horen/zeggen én we mochten 20 

nieuwe leden inschrijven! Geweldig en allemaal bedankt voor jullie inzet! 
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Denken onze nieuwe leden nog aan de korting bij de aanvullende ziektekostenverzekering van de 

ziektekostenverzekeraar? U kunt daarvoor onze penningmeester benaderen. 

 

De RaboClubSupportactie is ten einde. Wat zijn we benieuwd wat voor bedrag de OSW dit jaar mag 

ontvangen!  

 

Een film tijdens een seniorenmiddag bezoeken? Seniorenfilmmiddagen in Luxor Steenwijk, € 8,50 

inclusief koffie/koek, op 27 oktober, 10 en 24 november. Kijk bij Luxor Max. 

 

Wat zou het leuk zijn als leden weer eens een bijdrage leveren aan het Nieuws. U maakt vast wel 

eens wat mee of wellicht schrijft u zelfs wel verhalen. Kom maar op zou ik zeggen! 

 

Sjoukje Held 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 
Scootmobieltocht 

 
Yes, er gaat een scootmobieltocht plaatsvinden! Een mooi aantal leden heeft aan de oproep gehoor 
gegeven, zijn enthousiast en willen graag meedoen aan deze tocht. Jaap Bruinenberg en Siemen van 
der Lende hebben inmiddels een mooie tocht uitgezet van ongeveer 25 kilometer. Deze zal 
plaatsvinden op  

 
woensdagmiddag 5 oktober, 14.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Lindestede. 

 
U kunt zich t/m 30 september opgeven bij Jaap Bruinenberg, tel. 614526. Ook degenen die aan de 
oproep gehoor hebben gegeven dienen zich op te geven.  
 
Beide heren doen er alles aan om e.e.a. zo veilig mogelijk te begeleiden. Echter u neemt net als bij 
alle andere activiteiten van de OSW deel op eigen risico. OSW kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor ongevallen en/of eventuele schade.   

 

 

***** 

 

 

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. 

 
 

 

 
 



4   

Brief Jennie Elzinga 
 

Vanwege gezondheidsredenen stopt Jennie per 1 oktober met haar winkeltje Het 
Knutselhusien. Wel blijft zij naast kaarten, sleutelhangers en schilderijtjes maken voor het 
goede doel, de stichting Wensambulance.  
De sleutelhangers kosten € 3,- per stuk. Van elke hanger gaat dan € 1,50 naar de 
Wensambulance. Misschien is dit een leuk cadeautje voor de Sint? 
 
Jennie maakt ook in opdracht, zoals kerstkaarten bijvoorbeeld. Voor inlichtingen kunt u haar 
bellen, tel. 0561 617743. Wilt u Jennie met een bijdrage steunen? Neem dan ook contact met 
haar op. 

 

 
***** 

 

Bridgecursus 
 
Bridgen is een fijne activiteit, voor jong en oud, die je in een 
club, maar ook heel goed in huiskamerverband kunt 
beoefenen. Het levert sociale contacten op, ontspanning 
(soms ook wat inspanning) en een mooie training van het 
brein wat de algehele gezondheid ten goede komt. 
 
Bij voldoende belangstelling wordt door bridgeclub De 
Lindebridgers een bridgecursus georganiseerd. De cursus wordt gegeven door bridgedocent 
Hans van Dooren en bestaat uit 10 lessen. Daarna is er nog de mogelijkheid voor een 
vervolgcursus. 
 
De introductieavond wordt gehouden op maandagavond 10 oktober a.s.. Aanvangstijd is 
19.30 uur in De Rank te Wolvega, Kerkstraat 49. De bridgeclub biedt u deze lessen aan voor 
een gereduceerde prijs van € 5,00 per les, per persoon. Het lesmateriaal wordt bekostigd 
door De Lindebridgers. 
Voor opgave en inlichtingen kunt u terecht bij Hans van Dooren, tel. 06 40981960 of per mail: 
2trust@ziggo.nl. 
  
De bridgeclub hoopt met het aanbieden van deze activiteit veel nieuwe mensen aan het 
bridgen te krijgen, zowel jongeren als ouderen. Zij zullen u met open armen ontvangen als u 
na de lessen lid wordt van hun vereniging. Heeft u al eens gebridged of eerder al eens 
lessen gehad? Ga dan eens kijken op de donderdagavond in De Rank. U bent daar van 
harte welkom! 

***** 

 

Vanuit Pluz overgenomen:  

Inloopdagen Lifewatcher: informatie, uitleg en advies. 

In Wolvega is dat op vrijdag 14 oktober van 18.30 tot 20.30 uur in Zalencentrum de 

Rank. Mobiele alarmering kan veel vragen oproepen. Is het voor mij geschikt? En zo ja, 

welk apparaat koop ik dan? 

Hoe worden de contactpersonen ingevoerd of gewijzigd in mijn apparaat? Deze en 

andere vragen kunt u geheel vrijblijvend stellen aan een deskundige van Lifewatcher 

tijdens speciale inloopspreekuren. U kunt dan ook de producten bekijken, testen en 

eventueel aanschaffen. 
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Van de reiscommissie… 
 

 

 

DAGTOCHT KERSTMARKT 
   

zaterdag 26 november 2022 
 
We gaan naar de populaire kerstmarkt in Münster (D) waar op diverse pleinen kramen staan.   
 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf het Vierkant en om 8.15 uur vanaf Action. Onderweg gaan 
we koffiedrinken. Na aankomst in Münster heeft u de hele middag de gelegenheid om te 
genieten van de markten en de bijzondere omgeving.  
 
Om 16.30 uur vertrekken we naar “De Ledere Lampe” in Raalte voor een 3-gangen diner met 
een drankje naar keuze. Hebt u dieetwensen geef dit dan door tegelijk met de inschrijving. 
De gehele reis kost u slechts € 55,00 p.p. bij opgave contant te voldoen.  
 
U kunt zich opgeven op 20 oktober bij zalencentrum Klijnstra tussen 12.00 uur en 13.00 
uur, op vertoon van de ledenpas. 
 
We gaan onze uiterste best doen om iedereen die zich opgeeft mee te nemen. 
 
Opstapplaatsen: 
Vierkant, Lycklamaweg : 8.00 uur                                                                    
Action, Sportlaan  : 8.15 uur 
 
 
 
 
Belangrijk: 
We worden allemaal een dagje ouder, daarom is het wenselijk dat bij opgave een 
telefoonnummer en de naam van een thuisblijver gegeven wordt. 
 
 
Naam deelnemer  Naam thuisblijver   Tel. thuisblijver 
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Wel en wee van  het activiteitenfront.. 

 
 

Doet u mee met een bakkie bij de OSW? 
De volgende koffiemorgen is op donderdagmorgen 13 oktober, aanvang 
10.00 uur bij Bruisss! Komt u ook een bakkie doen? Even gezellig bijpraten, hoe 
leuk is dat! Vergeet niet de portemonnee! 

 
Oproep Leesgroep 5 
Het zou mooi zijn als er een vijfde Leesgroep gestart kan worden en daarmee aan de vraag van 
enkele leden kan worden voldaan. Geef u daarom op bij Roelie Seinstra, tel. 612387. Zij legt uit wat 
de ‘spelregels’ zijn. 

 

Oproep Filosofie 
Opnieuw is er belangstelling getoond voor een cursus Filosofie. Bij minimaal 12 deelnemers kan een  
cursus gestart worden. Heeft u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met Roelie Seinstra, 
tel. 612387. 

 

Yoga 
De Yoga start met 2 groepen op maandag 26 september. De eerste groep is van 13.00-14.00 uur en 
de tweede groep start om 14.15-15.15 uur. De locatie is het Parochiehuis. 
 
De volgende data zijn 3-10-17-24-31 oktober en 7-14-21-28 november. Mocht u ook mee willen 
doen? Neem dan contact op met Roelie Seinstra, tel. 612387. 

 

Samen eten?  
We hebben toch een behoorlijk aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Wat zou het leuk zijn als 
we een tweede tafel kunnen organiseren. Dit is bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen. 
Wellicht zijn er leden die het heel gezellig lijkt om met anderen aan tafel te zitten en om de beurt eens 
voor elkaar te koken. Het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn, de gezelligheid staat voorop! Wij 
organiseren dit niet, wel kunnen wij leden met elkaar in contact brengen. Ook wat voor u? Geef u op 
bij Sjoukje Held, tel. 06 30767454. 

 

DAMMEN, iets voor u? 
De vraag is of men bij de OSW ook kan dammen. Op dit moment nog niet, maar het is het waard om 
te onderzoeken of hier belangstelling voor is. Dus mocht u willen dammen, laat het dan aan          
Jaap Bruinenberg weten. Zijn telefoonnummer is 0561 614526 of a.logtenberg@hotmail.com.  

 

Senioren Sport en Spel (voorheen Meer Bewegen voor Ouderen) 
Heb ik de vorige keer toch verkeerde tijden genoemd! De groep met als contactpersoon Alie Huitema 
(481536) begint om 10.00-11.00 uur en de groep met contactpersoon Afke van Drogen (614754) start 
om 11.00-12.00 uur. Locatie is De Rank! Kom een keertje kijken! 

 

Schaken 
Het schaken is gestart op woensdagmorgen 21 september in het Parochiehuis. Wilt u ook schaken, of 
wilt u uw kennis weer opfrissen? Dan kunt u altijd Wiebe Nanninga bellen, tel. 0561 613567 of e-mail: 
wiebeengea@home.nl.   
 

Fysiosport 
Er is nog 1 plekje vrij op de woensdagmorgen van 9.00-10.00 uur. De rest van de groepen zit vol. De 
lessen zijn heel gevarieerd en alles komt aan bod, zogezegd van kop tot teen! 
Wilt u ook graag wat meer bewegen? Dan heeft u nu de kans! Geef u op bij Sjoukje Held,                 
tel. 06 30767454. 

mailto:a.logtenberg@hotmail.com
mailto:wiebeengea@home.nl
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Biljarten 
En ook deze activiteit is een vorm van bewegen. Vanwege de twee biljarttafels kunnen er nog enkele 
nieuwe biljarters bij, met name op de maandagmiddag en woensdagavond. Dus geef u op bij Sjouke 
Stuurman, tel. 616576. De biljartgroepen biljarten op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
Zowel in de middag als op de avond. EN OOK DAMES ZIJN VAN HARTE WELKOM!  
 

Klaverjassen  
De woensdagmiddaggroep is inmiddels niet alleen van locatie maar ook van middag gewisseld. 
Voortaan klaverjast deze groep bij Klijnstra iedere dinsdagmiddag, aanvang 13.15 uur. Dit alles onder 
leiding van Harm van der Wal en Alie Hoffman.  
 
De donderdagmiddaggroep klaverjast als vanouds bij Klijnstra, aanvang 13.15 uur. De leiding is hier 
in handen van Gerrit Jager en Henny van Ens. 
 
Beide groepen kunnen nog klaverjassers gebruiken. Mocht u trouwens liever schutjassen of 
jokeren, dan zou dat ook geregeld kunnen worden.  
 

Klootschieten 
Een activiteit die ook beweging vereist en die buiten plaatsvindt. Zolang het weer het toelaat kunt u de 
klootschieters treffen op de woensdagmiddag, 13.30 uur, achter op het parkeerterrein van Van der 
Valk. Wilt u een keertje meedoen? Bel dan Roelof Mintjes, tel. 615712.  

 
Bingo 
De bingo gaat voorlopig niet gestart worden. Dit omdat er te weinig deelname voor deze activiteit is. 
 

Oproep Kookcursus 
Deze cursus is al eerder georganiseerd. We gaan nu onderzoeken of hier wederom belangstelling 
voor is. In onderling overleg met de kok kan aangegeven worden waar de voorkeur naar uitgaat. U 
kunt zich opgeven bij Sjoukje Held, tel. 06 30767454 of via sjoukjeheld@osw-wolvega.nl. 
 

***** 

 

Wat was……. 

 
 

Optreden van Sigrid Hof van 9 september 2022 bij zaal Klijnstra 
 
We mochten een kleine honderd mensen welkom heten bij de start van ons seizoen wat betreft (Den 
culturele optredens ter Lering ende Vermaeck) der leden. 
 
Ik geloof, althans naar de geluiden die ik heb gehoord, dat haar optreden succesvol is geweest en de 
aanwezigen hebben zichtbaar genoten. Lekker zingen met elkaar en even met elkaar de Polonaise. 
Dan word je altijd weer een beetje jong en ondeugend. 
Moet kunnen toch? 
Vooral haar parodie op de heilssoldate was een hele goeie. 
 
Ik ben dan ook blij dat we een leuke start hebben gehad en we hebben nog even gezellig nagezeten, 
wat ook belangrijk is in deze zo veelbewogen tijd.  
Op 28 september hebben we nog een interessante voordracht over het zeer belangrijke werk van de 
K.N.R.M. 
 
 Pier Postma 

 

 

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
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Van de fietscommissie 

 
Op dinsdag 15 september was het weer zover. Het was echt mooi fietsweer. 

De maandelijkse fietstocht op de tweede dinsdag van de maand ging weer 

van start. Het aantal deelnemers overtrof bijna alle voorgaande keren. Wij zaten dit keer tegen de 30 

deelnemers. Een flinke groep dus. 

Sommige verkeersdeelnemers hadden daar soms moeite mee door de groep fietsers met veel te 

hoge snelheid voorbij te rijden. Maar we hebben het allemaal gehaald. 

De route was weer bijzonder. Ik fiets mijn hele leven al door Weststellingwerf, maar deze routemakers 

hebben er voor mij wel iets bijzonders van gemaakt. Bij de start werd gezegd, dat we richting 

Wilhelminaoord gingen. 

De tocht erna toe was een mooie.  Via De Blesse binnendoor naar De Eese.  Mooi over echte 

fietspaden naar Wilhelminaoord. Hier was iedereen wel aan een versnapering toe. Koffie of thee met 

of zonder appelpunt. Deze pauzes blijven een hoogtepunt in deze fietstochten. Contacten leggen, ben 

jij die of waar ken ik je van.  

De koffie en thee genuttigd en weer verder met de fietstocht. Richting Noordwolde via de Spokedam. 

Binnendoor naar De Hoeve en dan kan het eigenlijk niet anders dan over het nieuwe fietspad over de 

Linde. Via de Lindewijk weer naar centrum Wolvega. Bij de Lycklamaweg hadden we Pier en Eppie 

echt nodig om ons veilig over te laten steken. Ik vond het een mooie toertocht. Goed georganiseerd 

en begeleid. Op naar de volgende tweede dinsdag van de maand. 

Toertocht deelnemer Eeuwe van de Zande 

***** 
 
U kunt de kopij voor het Nieuws van oktober t/m vrijdag 21 oktober  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/Albert Smit 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 

Algemeen bestuurslid/PR Jaap Bruinenberg 06 17566409 

Ledenadministratie  Hannie Spin 06 13033214 

Nieuws  Sjoukje Held 06 30767454 / 0561 617937 

Bezorging Nieuws Kees Groenhof 06 21883305 

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 

   

mailto:sjoukjeheld@osw-wolvega.nl
http://www.osw-wolvega.nl/
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Ter attentie aan de leden van de onafhankelijke senioren 
verenigingen in Fryslân 

 
 

Duurdere Energie – wat nu? 

Het zal weinigen ontgaan zijn dat de energieprijzen enorm gestegen zijn. Iedereen kan besparen door 

met name de verwarming lager te zetten, minder te douchen, en natuurlijk door te isoleren. Daarmee 

worden de kosten enigszins gedrukt, maar voor velen vormt de energierekening een flinke extra 

kostenpost. De regering heeft daarom specifieke en algemene maatregelen genomen om de extra 

kosten te compenseren.  

 
Energietoeslag: extra compensatie als je weinig verdient of een uitkering hebt 

Maart dit jaar heeft de regering besloten om een eenmalige energietoeslag te introduceren voor mensen 

die weinig verdienen of een uitkering ontvangen. Misschien hebt u in 2022 ook recht op een 

energietoeslag. 
 
Geldt deze regeling voor U? 

Belangrijkste voorwaarden (er geldt geen vermogenstoets): 

• U kunt de toeslag aanvragen als je een inkomen hebt van minder dan €1310,00 netto per maand 

(alleenstaande) of €1871,50 (samenwonend). 

• Bent u gepensioneerd dan ligt de inkomensgrens bij € 1455,67 netto per maand (alleenstaande) of €1971,05 

(samenwonend). 

• U dient zelfstandig te wonen. 

Als u denkt dat deze maatregel voor u geldt moet u contact opnemen met uw gemeente. 

De uitvoering van deze maatregel is namelijk overgedragen aan de gemeenten.  

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering dan krijgt u de toeslag automatisch. 

Alle anderen moeten er zelf achteraan.  

De aanvraag gaat in principe online maar het kan echter ook schriftelijk. Daarvoor hebt u een formulier 

nodig dat u via de gemeente kan aanvragen. 

Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van uw gemeente of neem telefonisch contact 

op met uw gemeente. Als u aangeeft dat u daarbij hulp nodig heeft zullen zij u verwijzen naar mensen 

die u kunnen ondersteunen bij het doen van de aanvraag.  
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Komt u er op die manier niet uit dan adviseren wij u contact op te nemen met uw plaatselijke 

onafhankelijke seniorenvereniging. Zij kunnen u ongetwijfeld verder helpen. 

Het is bekend dat nog lang niet alle mensen die in aanmerking komen voor deze toeslag al een 

aanvraag gedaan hebben. Wacht dus niet te lang met uw aanvraag want u heeft er recht op.  

Niet alle gemeenten hanteren overigens dezelfde sluitingsdatum. Dus ben er op tijd bij. 

 

Al aangevraagd - moet ik nog wat doen? 

De energietoeslag is geïntroduceerd in maart dit jaar. Per juli 2022 is deze toeslag verhoogd van € 800 

naar € 1.300.  De extra € 500 toeslag krijgt u automatisch als u de toeslag al aangevraagd of ontvangen 

heeft.  

Heeft u een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering? Dan hoeft u niks te doen. U krijgt de 

extra compensatie van € 500 automatisch van de gemeente.  

 

Energietoeslag heeft geen gevolgen voor toeslagen of uitkering 

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag of zorgtoeslag.  

 
Pas op voor nepberichten en -telefoontjes over energietoeslag 

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes van vreemden die zeggen dat u recht hebt op 

energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Dit zijn criminelen.  

 

Voor iedereen: extra korting op de energiebelasting 

Iedereen die energie gebruikt, betaalt energiebelasting. Die belasting betaalt u via uw energierekening. 

Op het totale bedrag aan energiebelasting dat u moet betalen, geeft de overheid korting. Uw 

energieleverancier houdt daar rekening mee bij het bepalen van uw termijnbedragen. U hoeft hier dus 

zelf niet voor te doen.  

De veranderingen op een rijtje: 

• De energiebelasting op elektriciteit daalt met 5,7 eurocent per kWh exclusief btw.  

• De energiebelasting op gas wordt de komende jaren steeds hoger. In 2022 gaat de energiebelasting op 

gas met 2 eurocent per m3 omhoog.  

• De omzetbelasting (btw) op energie wordt tijdelijk verlaagd. De btw op zowel gas als elektriciteit, wordt per 

1 juli 2022 verlaagd naar 9%.  

 

 
Naheffing 

Heeft u aanzienlijk meer energie gebruikt dan gebruikelijk of heeft u het termijnbedrag verlaagd dan 

dient u er rekening te houden met een naheffing bij de jaarafrekening. 
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Mantelzorg in Fryslân –  WIJ MAKEN ONS GROTE ZORGEN 

De Friese seniorenkoepel OSiF heeft als taak de belangen te behartigen van alle leden van de 

seniorenverenigingen die bij de koepel aangesloten zijn. In de praktijk betekent dit dat er 

wisselwerking is tussen de verenigingen en het dagelijks bestuur van de OSiF. En wel over belangrijke 

thema’s als inkomen, wonen, zorg en welzijn. Over zaken die goed gaan maar ook over 

ontwikkelingen waar senioren zich zorgen over maken. Een van die ontwikkelingen waar we ons 

momenteel grote zorg over maken is de ‘Mantelzorg’.  

 

Wat is  Mantelzorg? ‘Je bent mantelzorger als je langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een chronisch 

zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, (schoon)ouder, kind of ander familielid, vriend of 

kennis zorgt.’ 

 

Wij merken dat senioren onder andere tegen de volgende vragen aan lopen: 
• Wanneer kom ik in aanmerking voor ondersteuning? 

• Hoe vind-, en regel ik de mantelzorg die bij mij past? 

• Waar kan ik met mijn vragen/klachten terecht?  

Het bestuur onderhoudt brede provinciale netwerken met de politiek en een aantal relevante (zorg) 

organisaties. Wij werken er actief aan dat het Mantelzorg thema bij het provinciale netwerk overleg de 

aandacht krijgt die het nu nodig heeft. Bij die overleggen willen we echter nog beter beslagen ten ijs 

komen. We willen graag met zoveel mogelijk praktijk voorbeelden aan kunnen geven wat de 

knelpunten zijn. Gewoon de ervaringen hoe het in de praktijk er aan toe gaat. Waar loopt, of liep, u, 

uw partner en/of uw kinderen tegen aan? Wat gaat goed en wat helaas niet zo goed? En wat zouden we 

daar met zijn allen aan kunnen doen? 

Senioren worden geacht steeds langer thuis te blijven wonen en voor zichzelf te zorgen. Tegelijkertijd 

is de reguliere zorg, zoals thuis- en verpleegzorg, sterk onder druk komen te staan. Tekorten aan 

personeel en bezuinigingen zijn in veel gevallen oorzaak van de afnemende beschikbaarheid aan zorg. 

Familieleden maar ook vrienden, kennissen en buren moeten zich steeds meer in zetten bij deze zorg 

omdat de reguliere zorg een appèl op hen doet. Is dit wel zo vanzelfsprekend? 

Wat ook niet helpt is het feit dat de regering  besloten heeft om veel van de uitvoerende 

verantwoordelijkheden op het vlak van het sociaal domein neer te leggen bij de gemeentelijke 

overheid. Die er vervolgens elk op hun eigen manier invulling aan geeft.  

 

In Fryslân zijn op dit moment meer dan 100.000 mantelzorgers actief (Fries Sociaal Planbureau). 

Daarvan neemt een vijfde deel die taak dagelijks op zich. De verwachting van het FSP is dat het aantal 

mantelzorgers in Fryslân over een aantal jaren zal verdubbelen richting de 200.000. Verontrustend!  

Dus informeer ons over uw ervaringen met zaken als Wet- en regelgeving (WMO, 

Zorgverzekeringswet, WLZ), Respijtzorg, Clientondersteuning, Casemanagers, Dagbesteding, 

Verpleging, Vervoer en wat al niet meer. 

Wij doen een dringend beroep op u: “LAAT HET ONS WETEN”! 

 

U kunt uw reactie doorgeven aan OSIF Mantelzorg Contactpersonen:  

Albert Spaa, a.spaa@kpnplanet.nl, of  

Riek van der Vlugt, rvdvlugt@home.nl  
 

http://osif.frl/
mailto:a.spaa@kpnplanet.nl
mailto:rvdvlugt@home.nl

