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Honderdduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen 
 
230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf orga-
nisaties voor senioren en gepensioneerden.  

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes 
huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen. Dit blijkt 
uit bestudering van de CBS-cijfers. Het is belangrijke informatie in aanloop naar Prinsjesdag. Onderbenutting van toe-
slagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. 
Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ouderen- en gepensioneerdenorganisaties al langer 
krijgen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door uitblijven van pensioen-
indexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat. KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv willen daarom dat er 
nader onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze onderbenutting. De resultaten daarvan moeten gebruikt 
worden om burgers actiever te gaan wijzen op toeslagmogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het toeslagen-
stelsel te vergroten, in het bijzonder als ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen. 
Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag 
is afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de 
bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen. 

Eén op de zes huishoudens met 55-plussers laat mogelijk huurtoeslag liggen.

Een goede raad;
Laat altijd uw belasting aangifte door de invuller goed nakijken en vraag of u recht heeft op huur- of zorgtoe-
slag.

Allen weer een hartelijke groet.
Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Koersballen
 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921
  Lenie Weezenaar 0166 672821

 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  4-7-28-49-55

 Blauwe olifant

In de Vossenkuil staat de olifant op de tafel naast de ingang. Het is de bedoeling dat de leden een 
kleine bijdrage storten bij het binnenkomen of het weggaan (beide keren mag ook!). Dit is het potje 
waaruit de mensen die korte of langere tijd in een ziekenhuis hebben doorgebracht een fruitmand-
je ontvangen als teken van betrokkenheid en sociale ondersteuning. Kortom: medeleven voor 
onze medeleden!!

 Oud ijzer

Indien u in het bezit bent van oud ijzer en u weet daar geen raad mee, dan is hier de oplossing!  U 
belt onderstaande telefoonnummers en wij komen het ophalen. 
De opbrengst komt ten goede aan onze vereniging.
Bellen met: Jos Hommel   0166 672105 / 06 18227403  of Leen Oostdijk   06 43770865

 Zorgloket

Ook in de eerste maand van het jaar staan de vrijwilligers van het zorgloket voor u klaar. 

Dit op de tweede dinsdagmorgen van de maand (8 januari) van 10.00 tot 12.00 uur.

 Bingo (9 januari)

De eerste bingomiddag van 2019 vindt plaats op woensdag 9 januari a.s.  Als vanouds in de Vos-
senkuil om 14.00 uur.

Entree bingo € 6,00 incl. bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en prijzen.

 SPAR aktie

Vanaf 3 januari a.s. is de aktie bij de SPAR er weer met als doel om zoveel mogelijk kassabonne-
tjes bijeen te sparen voor uw vereniging.  De SVV.e.o. heeft daarvoor een bus gereed gezet. Ook 
andere verenigingen staan daar klaar, maar het liefst vinden wij uw bonnentje tereug in onze bus.

 Alvast bedankt.
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