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Heb je recht op de € 800,00 energietoeslag? 

In de vorige nieuwsbrief hebben we dit onderwerp ook aangehaald. Echter een en 
ander is gewijzigd met betrekking tot het in aanmerking komen voor deze toeslag. 
De overheid wil de mensen die weinig inkomsten hebben en veel energiekosten 
moeten betalen graag helpen. De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 
800,00. Dat geld is bedoeld om je te helpen met het betalen van de rekeningen voor 
gas en elektriciteit. Je hebt recht op de energietoeslag als je inkomen rond het soci-
aal minimum is. Het maakt daarbij niet uit of je dat geld krijgt omdat je werkt of pen-
sioen ontvangt. In de tabel hieronder staan de inkomsten en inkomensgrenzen in 
netto bedragen, geldend vanaf 1 juli 2022. 
 
AOW-echtpaar   863,88 en 863,88  =  € 1.727,76     AOW alleenstaand   € 1.261,52 
Grens inkomen energietoeslag   € 1.892,81   Grens inkomen energietoeslag  € 1.397,27 
Verschil   €    165,05             Verschil    €    135,75 
Vrijgesteld pensioen    €      43,00      Vrijgesteld pensioen   €      21,50  
Mogelijk pensioeninkomen      €    208,05    Mogelijk pensioen inkomen    €    157,25 
 
Extra aandacht is nodig voor de situatie dat van een echtpaar één persoon blijvend is opgenomen in een Verzorgingshuis. 
De AOW en het pensioen van de opgenomen persoon wordt aangemerkt als nodig voor de eigen bijdrage van de desbe-
treffende persoon. Dus alleen de AOW en het eventuele pensioen van de thuiswonende is voor de berekening van de ener-
gietoeslag van toepassing!! Vooral als de man uitwonend is, is er mogelijk recht op de energietoeslag voor de thuiswonende 
omdat bij de oudere AOW-ers vaak alleen de man een pensioen heeft opgebouwd. Bij twijfel is het verstandig toch een aan-
vraag in te dienen. Het is maatwerk.  
Ook als er alleen een AOW-uitkering is kan een energietoeslag waarschijnlijk verkregen worden. Dit komt ook voor bij zelf-
standige ondernemers met name agrariërs die geen verplichting hebben om een apart pensioen op te bouwen. Rente wordt 
als inkomen geteld. Momenteel is de rente en de rente uitkering zodanig dat dit meestal geen belemmering zal zijn. Uitke-
ringen van lijfrente en koopsommen tellen ook mee als inkomen. De overheid worstelt nog met de kostenstijgingen van de 
energie. Mogelijk komen er nog aanvullende maatregelen. Houd dat in de gaten; er wordt momenteel nog een extra van  
€ 500,00 genoemd. 
 
De aanvraagtermijn voor de energietoeslag is verlengd tot 1 november 2022. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen 
met afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van Samenwerking Kempengemeenten (MD). Dit kan via e-mail: 
md@kempengemeenten.nl of op werkdagen 0497- 745544. Of neem contact op met een bestuurslid van de KBO- Wintelre 
of Jan Heuveling 040-2052151. 
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Woon je in een huurhuis en ontvangt je geen huurtoeslag, kijk dan nog eens goed naar jouw financiële situatie. Misschien 
is vorig jaar het spaargeld afgenomen of is het inkomen om de een of andere reden lager geworden. Het zou zomaar kun-
nen dat je nu wel in aanmerking komt voor de huurtoeslag. Het blijkt dat landelijk gezien heel veel mensen de huurtoeslag 
niet opvragen terwijl men hier wel recht op heeft. Je kunt nog huurtoeslag aanvragen tot 1 september. Het zelfde als bij de 
huurtoeslag geldt ook voor de zorgtoeslag. Ook hier blijk dat, landelijk gezien, heel veel mensen het recht hierop niet aan-
vragen. Ook dat kan nog tot 1 september. Kijk voor een proefberekening op www.toeslagen.nl/proefberekening. Lukt dit 
niet of kun je niet overweg met de computer meld dat dan bij het bestuur van KBO- Wintelre. Je kunt ook contact opne-
men met Jan Heuveling. Jan helpt je graag met het uitzoekwerk. 

Huur- en Zorgtoeslag 

Op vrijdag 19 augustus gaan we ‘s-middags Happen & Stappen. Dat beloofd zoals ook in de voorgaande jaren weer 

een hele mooie, gezellige activiteit te worden. Heel veel buurten en ondertussen lekker eten. Dan gaan we eerst genieten 

van enkele weken welverdiende zomervakantie. Op vrijdag 30 september organiseren we in de Rosdoek een modeshow. 

Vrijdag 14 oktober staat bij Den Hut een lekkere lunch klaar. Tussendoor organiseren we ook nog een paar interessante 

infoavonden. De afsluiter van het jaar wordt de Kerstviering op woensdag 14 december. Zet het in de agenda! 

http://www.toeslagen.nl/proefberekening


In Wintelre wonen, evenals in het gehele land, relatief veel oudere mensen. Ge-
zien de leeftijdsopbouw zal dat aantal de komende jaren alleen maar groeien. Nu 
al, maar zeker ook in de naaste toekomst, wonen ouderen in een voor hen te gro-
te woning. En vaak ook nog met (te)veel tuin. Als ouderen uit de te grote wonin-
gen gaan verhuizen, komen deze weer beschikbaar voor bijvoorbeeld de 
‘doorstarters’. En de starterswoningen komen dan weer beschikbaar voor de 
nieuwe starters. Door dit ‘domino-effect’ halen meerdere leeftijdsgroepen voor-
deel uit het plan en werken we dus ook aan de toekomstbestendigheid van Win-
telre. Bij het project denken we aan een plan waarin ook het sociale contact 
(buurtgevoel) is opgenomen; een belangrijk aspect als de leeftijd toeneemt. Enke-
le inwoners van Wintelre hebben het initiatief genomen om te onderzoeken of we op projectbasis meerdere woningen kun-
nen realiseren voor senioren. Het plan staat in de kinderschoenen, maar een eerste aanzet is hierbij gegeven. Wat we in 
deze opstartfase nodig hebben is een stuk grond en mensen die geïnteresseerd zijn om mee te bouwen (letterlijk en figuur-
lijk) aan dit plan. Voor het stuk grond gaan we bij de gemeente aankloppen. Het kan natuurlijk ook zijn dat een particulier 
grootgrondbezitter zich meldt. Voorwaarde is een ligging binnen de bebouwde kom (dicht bij de centrale dorpsvoorzienin-
gen). Het aantal geïnteresseerden om mee te doen met dit plan willen we peilen met dit eerste bericht. 

Als je geïnteresseerd bent in het bouwen of huren van een senioren- of levensloopbestendige woning in dit plan, stuur dan 
een mailtje naar advanmol@hetnet.nl of bel 06-13817000. Een briefje in de brievenbus (Willibrordusstraat 7) mag ook. 
De initiatiefnemers: leden van de Dorpsraad Woongroep (Jan Heuveling, Guido Schenning, Henk van der Heijden en Jan 

Luttikhold) en Ad van Mol aangesloten vanuit de KBO in de Woongroep.  

Initiatief Project Seniorenwoningen 
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Overleden : Mieke Beerens (Bijsterveld 8) 

Verhuisd : Theo Senders (Groenendaal, Vessem) 

    Henk Klaasen (Bolle Akker, Vessem) 

Aangemeld : Jan en Ria van der Hamsvoord 

    (Korenbloemlaan) 

Op dinsdag 12 juli stapten bij de kapel op het kerkplein 46 KBO-leden op de fiets 

voor een dagje genieten van fietsen, buurten, picknicken en wat al niet meer.  

De dag was zonovergoten en dat zorgde voor een extra goed gevoel bij de deelne-

mers. Dank zij de bereidwillige medewerking van de Stichting Duofiets Vessem-

Wintelre konden 3 KBO- ers, die zelf niet meer zo gemakkelijk de trappers kunnen 

rondkrijgen, plaats nemen op de duofiets. Kees Huiben, Geert van Loon en Gerrie 

van Mol, (duofiets vrijwilligers) deden het stuurwerk. Wim Verhagen en Jelle van 

Asten hadden een hele mooie tocht uitgestippeld waarvan de eerste etappe ein-

digde bij de Tinteltuin in Eersel. Daar waren ook Els en Jan Jansen aanwezig met 

de vers gesmeerde broodjes. Zij kregen bij het klaarmaken van de lunch hulp van 

Dinie Vrijsen en Gerrie van Mol. Na de picknick was er even tijd om door de prach-

tig tuin te wandelen. Hierna vertrokken we voor een tussenstop naar de Ruurhoe-

ve in Hoogeloon. De drankjes lesten de dorst en in de fietstassen verdwenen  enkele pondjes goed smakende en choleste-

rol verlagende Ruurhoeve kaas. Rond 5 uur werd Wintelre weer bereikt en ging iedereen zijnsweegs. Het was een hele 

mooie dag; goed gefietst, veel gebuurt en genoten van de mooie omgeving. 

Fietstocht met picknick 

Ledenmutaties 

VANAF 5 SEPTEMBER KUN JE BIJ DE RABO– 
CLUBSUPPPORT STEMMEN OP KBO– WINTELRE 

Praten over de dood blijft voor veel mensen moeilijk. Het confron-
teert ons met onze eigen sterfelijkheid. Daarom gaan we een ge-
sprek over de dood vaak uit de weg. Terwijl het heel waardevol 
kan zijn om bij de dood stil te staan, erover te praten en na te den-
ken over het laatste afscheid en de uitvaart.  
KBO- Wintelre organiseert in samenwerking met Eclips Uitvaarten 
een informatiebijeenkomst met het thema 'Doodgewoon regelen'. 
Datum en plaats: vrijdagmiddag 28 oktober 2022 van 14.00 uur tot 
16.00 uur in De Rosdoek. De informatiemiddag is opgezet door Mie-
ke Artz van Eclips Uitvaarten. Zij ervaart, dat het mensen rust geeft 
als ze vooraf nadenken over hun eigen uitvaart of die van een dier-
bare. Sommige mensen hebben een uitvaartverzekering en hebben 
daarmee de financiële kant (deels) geregeld. Maar ook al ben je ver-
zekerd, dan is het toch mogelijk een andere uitvaartonderneming te 

kiezen. De informatiebijeenkomst is een middag met 
een serieus onderwerp, waarover we op een ont-
spannen manier met elkaar van gedachten kunnen 
wisselen.   

Eclips informatiebijeenkomst 

mailto:advanmol@hetnet.nl

