
VITAAL WIJZER
EXTRA AANDACHT VOOR WIJZIGING AANVRAGEN ENERGIETOESLAG MINIMA

  inkomen (netto per maand, zonder vakantiegeld)

  Situatie         /          Leeftijd 21  jr- AOW   Vanaf AOW 

  Alleenstaand of alleenst. ouder   € 1.360,75   € 1.513,71

  Getrouwd of samenwonend   € 1.943,93   € 2.050,54

  Van uw pensioen wordt € 21,50 (alleenstaanden) en € 43,00
(gehuwden en samenwonenden) in   mindering gebracht bij de
berekening van het maandinkomen.
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UITLEG AANVRAAG
ENERGIETOESLAG

GEPLANDE
ACTIVITEITEN 2022

MUTATIES LEDEN

MEDEDELINGEN VANUIT
HET BESTUUR

LUISTERAVONDEN

KLETSOCHTENDEN

I N  D I T  N U M M E R

De gemeente Meierijstad heeft onlangs de voorwaarden energietoeslag aangepast van 120

naar 130% van de bijstandsnorm en bedraagt € 1.300,=. Recht op een toeslag bestaat als het

inkomen lager of gelijk is zoals onderstaand vermeld: 

Een aanvraag voor energietoeslag kan tot 1 februari 2023

alsnog bij de gemeente Meierijstad worden ingediend.

Voor meer informatie kunt u de site van de gemeente

Meierijstad raadplegen of telefonisch via 0413-140413. U

kunt ook voor vragen terecht bij Theo Verhagen via nr

0413-472949. Beste mensen kijk goed naar uw inkomsten

en denkt u aanspraak op de toeslag te kunnen maken,

dien dan een aanvraag in.

Geplande activiteiten 2022

 9 November: Luisteravond in de Anna Kapel

18 November: Diner met leden (zie bijlage)

21 November: Verkeersmarkt in Spectrum

14 December: Luisteravond in de Anna Kapel

20 December: Kerstviering

15 februari: Carnavalsavond (noteer deze vast)

Mutaties en ledennieuws

 -Opzegging: Mevrouw van de Heuvel van Schijndel.

 -Verhuizing: Mevrouw van der Heijden van de Zande.



Luisteravond 9 november:

Deze Luisteravond wordt ingevuld door een leerkracht die een mooi verhaal komt vertellen,

een uitleg over bomen en popkoor The Key met mooie muziek is gegarandeerd. Tot dan.

Luisteravond 14 december:

Deze Luisteravond mag u niet missen. Geheel in kerstsfeer is de Anna Kapel omgetoverd. Met

passend gezang kunt u luisteren naar een kerstverhaal en twee koren. 

De toegang is telkens GRATIS. Voor de koffie/thee vragen we een kleine bijdrage. In het café

van dorpscentrum De Schakel kan men na kletsen met een heerlijk drankje. 

F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T
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Luisteravond

Samen met de partners Vitaal Wijzer Wijbosch, De Regenboog, Kinderdagverblijf en Laverhof,

heeft het Promo team van Ruilnetwerk Wijbosch het initiatief genomen voor deze nieuwe

activiteit. Luisteravond is een inloopavond voor iedereen waarbij luisteren voorop staat. Luisteren

naar muziek, een gedicht, een liedje, een informatief gesprek, een filmpje of open podium. De

aanvang is 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur.

Mededelingen vanuit Bestuur

 

 

  -Wij vragen de leden om melding te doen bij het secretariaat of bij Jeanne van Heertum (tel: 06-

46143956) in geval van  25, 40, 50, 60, 65 jaar getrouwd zijn. 

-We willen ook graag bericht als er leden ziek zijn of in het ziekenhuis verblijven. Langs gaan

doen we indien mogelijk en gewenst. We willen zieken sowieso aandacht geven.  S.v.p. doorgeven

aan onze ziekenbezoeksters Ans van Gaalen (073-5476949), of aan J. van Heertum.

-Ook in geval van overlijden graag zo snel mogelijk laten weten.

 

Kletsochtend

De KLETSochtend is een nieuw initiatief van het Ruilnetwerk Wijbosch. 

De ochtend wordt ingevuld zoals jij dat zou willen met jouw ideeën. We hadden gedacht aan de

vrijdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. Een gezellige ochtend samen.

Niets moet alles kan. We praten bij of zijn creatief, wat je maar wilt. De ideeën komen wel als we

samen zijn. Leuk elkaar ontmoeten.

Geplande data:  18 nov - 16 dec 2022 in Dorpscentrum De Schakel


