
“Vossepraet” oktober 2019
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 
Van de voorzitter
Wie langdurige zorg nodig heeft, moet daarvoor vaak diep in de buidel tasten.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van KNVG, NVOG, FASv, KBO-PCOB en NOOM. 

De eigen bijdrage kan oplopen tot boven de € 1.100 per maand voor mensen met AOW en een aanvullend pensioen 
van € 600 (per maand). 
In opdracht van de vijf organisaties deed Regioplan onderzoek naar de verschillen in de eigen bijdrage die senioren 
moeten betalen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het onderzoek keek naar negen verschillende typen 
huishoudens van AOW-gerechtigden.

Bedragen lopen op
In de eerste periode met langdurige zorg, vaak in een verpleeghuis, betaal je de zogenaamde ‘lage eigen bijdrage’. In 
veel gevallen ga je na vier maanden over naar een ‘hoge eigen bijdrage’. Deze hangt af van inkomen en vermogen. 
De bijdragen lopen echter snel op. Terwijl de lasten lang niet altijd afnemen. En sommige verpleeginstellingen bren-
gen soms extra kosten in rekening voor de was en zelfs voor ommetjes in het park of een stuk fruit. Dit is funest voor 
de bestedingsruimte van mensen die in die situatie zitten.

Alleenstaande senioren zonder aanvullend pensioen en vermogen betalen een eigen bijdrage van € 730 per maand. 
Voor alleenstaande senioren met een aanvullend pensioen van € 600 per maand (bruto) zonder vermogen, komt de 
hoge eigen bijdrage neer op € 1.060 per maand. De hoge eigen bijdrage voor alleenstaande AOW-gerechtigden met 
een vergelijkbaar pensioen en met een vermogen van € 50.000 of meer bedraagt circa € 1.130 per maand.

Als bij een echtpaar beiden in een zorginstelling verblijven, betalen ze een eigen bijdrage van € 870 per maand, als 
ze geen aanvullend pensioen hebben, en geen vermogen. Hun resterende bestedingsruimte bedraagt dan circa € 770 
per maand.
Bij een aanvullend pensioen van € 600 per maand, wordt de eigen bijdrage € 1.210 (indien geen vermogen), en is de 
resterende bestedingsruimte circa € 870, dus blijft slechts zo’n € 100 over van het aanvullend pensioen.
Indien in dat geval er wel een eigen vermogen is (van stel € 175.000), dan resteert een bestedingsruimte van € 710 
per maand.

Groet, Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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Fietsen

Op 1 oktober stopt het fietsseizoen. Maar mocht het weer dit toelaten kunnen we in oktober evt.                       
nog een rit maken. Niet op woensdagmiddag bingomiddag.                   

 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: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  7-16-19-20-66

 Bingo (9 oktober)

Op 9 oktober is de maandelijkse bingomiddag. Als vanouds in de Vossenkuil om 14.00 uur.

Entree: € 6,00 inclusief bingokaart, lotnummer, koffie/thee, koek en de prijzen.                                      

 Zorgloket (8 oktober)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Rabobank club  support (27 september)

Vanaf 27 september tot 11 oktober kunt u weer via de RABOclub support stemmen op uw ver-
eniging naar keuze. U dient hiervoor wel lid te zijn van de Rabobank. Het lidmaatschap van de 
Rabobank is geheel gratis. We hopen op uw stem en alvast dank hiervoor.                                      

Feestmiddag/-avond (19 oktober)

Op zaterdag 19 Oktober 2019 organiseren we weer een feestmiddag/-avond voor de leden van 
S.V.V.e.o. Programma: Aanvang 15.00 uur (koffie). Rond 15.30 uur naar de zaal voor een komi-
sche voorstelling over ouderwetse gebruiken e.d. In de pauze worden er weer enkele leden gehul-
digd. Na de pauze staan er rond de 88 likeuren, advokaatjes, bitters en jenevers voor u klaar om te 
proeven. Hopelijk niet allemaal.....Ook aan alcoholvrij is gedacht. Het belooft een leuke middag te 
worden.

Rond 18.30 willen we aan het stampottenbuffet beginnen, dit vooraf gegaan door een consumptie. Rond 21.00 uur 
klaar (dit voor de taxi’s). Entree voor deze middag/avond: € 10,00  vooraf te voldoen bij het aanmelden voor deze 
avond. (of per bank). Opgeven kan weer bij Leo Hartman  672937 of via e-mail: seniorenvosmeer@ zeelandnet.nl                                            
::: VOOR 1 OKTOBER :::                  

Modeshow (30 oktober)

30 oktober om 14.00 uur zal er weer een modeshow gelopen worden in de Vossenkuil.
Ook niet leden zijn van harte welkom dus breng gerust iemand mee.                                                                                    

https://regelzorg.nl/

