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ENERGIETOESLAG
De Rijksoverheid geeft de gemeenten geld om een energietoeslag te gaan betalen. Het College van
Burgemeester en Wethouders heeft hierover een besluit genomen.
Leudal keert de toeslag automatisch uit aan uitkeringsgerechtigden
Als u een uitkering van de gemeente Leudal ontvangt, hoeft u niets te doen. U heeft het bedrag van € 800,vanzelf in de laatste week van april 2022 op uw rekening ontvangen. U ontvangt hierover een brief.
Sommige inwoners, zoals bewoners van een instelling, jongeren tot 21 jaar, studenten en personen die
dak- of thuisloos zijn, komen niet voor deze regeling in aanmerking.
Zelf de toeslag aanvragen
De Gemeente Leudal heeft niet iedereen in beeld met een laag inkomen. Huishoudens die de toeslag
niet automatisch hebben ontvangen, kunnen deze nu zelf aanvragen via de Websitepagina
WWW.LEUDAL.NL
Dan leest u ook hoe u de toeslag aanvraagt en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Een
opsomming van benodigde documenten die u bij de hand dient te hebben tijdens de aanvraag vindt
u ook op deze website.
Wie ontvangt de toeslag?
In de onderstaande tabel staat uitgelegd wie recht heeft op de Energietoeslag. Per huishouden ontvangt u
eenmaal de energietoeslag.
Voor wie is de energietoeslag
Inwoners die op 1 maart 2022 een bijstandsuitkering, een IOAW, IOAZ, Bbz-uitkering of AIOuitkering ontvangen en inwoners die op 1 maart 2022 periodiek bijzondere bijstand of een
individuele inkomenstoeslag ontvangen.
U ontvangt maximaal 120% van het minimumloon
U ontvangt een IOW-uitkering
U ontvangt een AOW-uitkering (plus eventueel een klein pensioen)
Behoort u tot meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering ontvangt en ook een
individuele Inkomenstoeslag? Dan krijgt u eenmaal de energietoeslag op uw rekening gestort.
Bron: Gemeente Leudal

KOERSBAL Elke woensdagmorgen komen een aantal leden van 9.30 – 11.30 u
koersbal spelen in WTV Kloeasterhoaf. Het is een leuke groep en de groep nodigt u uit om vrijblijvend een
proefles mee te doen. Zoekt u een gezellige spelmorgen met een kopje koffie of thee? Sluit u dan aan bij
deze leuke groep. Ga eens een kijkje nemen of bel met contactpersoon hr. Bart Geuns tel. 0475 - 20 44 20.

Kunst die gezien mag worden.
Jan Mennen heeft samen met Jan Piepers uit Weert een galerie in Weert en Roggel
Onze kunstenaar Jan Mennen heeft een heel mooie galerie en een heel mooie
beeldentuin in Roggel.

Hier worden kunstwerken geëxposeerd door kunstenaars uit diverse landen.
Unieke kunstwerken die absoluut gezien mogen worden
Het is zeker de moeite waard om een bezoek te brengen
deze galerie en de beeldentuin.
In overleg met Jan Mennen is de afspraak gemaakt om
een bezoek te brengen aan de galerie op de Koppelstaat 4
en tevens een bezoek te brengen aan de beeldentuin op
Dresenstraat 20 in Roggel.
Dit bezoek staat gepland voor woensdagmiddag 29 juni om 14:00 uur.

Mochten jullie interesse hebben om een gezamenlijk
bezoek te brengen aan de galerie en beeldentuin
dan kunnen jullie je opgeven bij Henk Snijders op
Tel: 06-12510132 of via mail: snijders6088@gmail.com.
Dit graag tot 10 juni.

KIENEN
Op maandag 13 juni wordt weer een kien middag georganiseerd in BMV La Rochelle. Aanvang 13.30 u.
Er wordt voor mooie geldprijzen gekiend en het kopje koffie of thee is nog steeds gratis.
Ook kunt u uw geluk beproeven in de loterij waarin mooie bruikbare prijzen in natura zijn te winnen.
Neem gerust een vriend of vriendin mee en maak er een mooie middag van!
In juli zal er geen kien middag plaatsvinden! De daaropvolgende datum 1 augustus wel!
EXTRA BOOSTERPRIK CORONA
Senioren ouder dan 70 jr. kunnen een afspraak maken voor een tweede boostervaccinatie.
De tijd die ligt tussen de eerste en tweede boostervaccinatie dient 3 maanden te zijn. U heeft bij het maken
van een afspraak via tel.nr. 0800-7070 uw burger servicenummer nodig van uw paspoort of identiteitskaart.
U dient toestemming te geven als iemand u helpt. Komt u er zelf niet uit vraag dan een buurtgenoot of
familielid om samen te bellen. Komt u er dan nog niet uit: vraag dan uw KBO-contactpersoon in de buurt.
Voor de klanten van Omnibuzz is het vervoer naar de vaccinatielocatie ook weer gratis. Voor de
Particulieren reizigers is het vervoer naar de vaccinatielocatie weer gratis vanaf 65 jaar. U kunt uw
vaccinatieritten reserveren (of wijzigen) bij de ritreservering.
U kunt minstens 1 dag tevoren bellen met 0900-0699 of uw verzoek richten aan
ritreservering@omnibuzz.nl om uw ritten te laten noteren(/wijzigen), waar u vervolgens een
ontvangstbevestiging per mail krijgt.
SPORT EN KOORREPETITIE IN DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS
In de maanden juli en augustus worden normaliter geen sportlessen gegeven en ook geen koorrepetitie.
Wilt u weten op welke data de laatste les voor de vakantie is en wanneer weer wordt begonnen neem dan
even contact op met de contactpersonen van de groep sport of koor waaraan u deelneemt.
CONCERT HARMONIE
Op 16 juli krijgen we een concert aangeboden van de Harmonie. Het concert is vrij toegankelijk maar wordt
speciaal aan de leden van Seniorenvereniging aangeboden en vind plaats op de parkeerplaats achter de
praktijk van Dr. Hundscheid, tussen de school en Salimans. Het concert begint rond 17.30 uur.
Zet deze datum alvast op jullie kalender. Het zou fijn zijn als jullie het concert bezoeken met
familieleden. Samen met de harmonie gaan we er een groots feest van maken.
SPECIALE ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER EN OKTOBER
We vragen u reeds nu de volgende data te reserveren op uw kalender: 20 september en 18 oktober.
We zijn bezig met de organisatie van ons 60-jarig jubileum.
Nadere info volgt z.s.m.

ROOKMELDERS: Vanaf 1 juli moeten ze verplicht in iedere woning op elke verdieping hangen.
Ze kunnen het verschil betekenen tussen leven en dood.
Ruiken
Het belang van een rookmelder zit hem in de waarschuwingsfunctie. Overdag, maar vooral in de
nachtelijke uren. Want wie denkt dat hij of zij wel wakker wordt van de brandlucht in huis heeft het mis. Als
je slaapt, dan ruik je niks. En dus adem je giftige rook in zonder dat je het merkt, vaak met fatale gevolgen.
„Zeker ’s nachts kan de rookmelder het verschil maken. Het gepiep van een melder waarschuwt je op een
moment dat je het zelf niet in de gaten hebt, waardoor je dus nog tijd hebt om te vluchten.
„De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat nog een keer benadrukt wordt hoe verstandig het is om melders in
je woning te hebben hangen. Daar moet het vooral om gaan, en niet zozeer over de vraag wie dat dan
precies gaat controleren. Je hangt ze vooral op voor je eigen veiligheid en die van je naasten.
Wat moet je weten over rookmelders.
De brandweer adviseert om minimaal in elke gang of overloop een rookmelder op te hangen. Dit is namelijk
ook de plek waar je langs moet om te vluchten.
Beter, maar niet vereist, is het om in elke ruimte op elke verdieping een rookmelder te hangen.
Aanvullend daarop zou je melders kunnen hangen op plekken waar brand kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld
aan de ruimte waar de wasmachine en droger staan en op de plaats waar een elektrische fiets staat i.v.m.
opladen.
Waar je geen rookmelder op ophangen is de badkamer. Door stoomvorming kan de rookmelder afgaan.
De brandweer adviseert om melders aan te schaffen waar een batterij in zit die tien jaar meegaat. Op de
verpakking staat relatief eenvoudig wat de beste plek is voor een rookmelder. Na 10 jaar moet je een
nieuwe rookmelder kopen (de functie van de rookmelder gaat dan achteruit)
Rookmelder kun je kopen in een bouwmarkt; vraag dan naar een rookmelder met een batterij die tien jaar
meegaat. Je kunt ook kijken op de website www.rookmelders.nl of bij de Brandwondenstichting onder de
knop webwinkel.
Mensen die willen weten hoe ze het beste rookmelders aan kunnen schaffen en op moeten hangen,
kunnen daarvoor kijken op www.rookmelders.nl.
Als uw budget niet te groot is, hoeft dat geen probleem te zijn. Het is mogelijk om functionele rookmelders
te vinden die maar 30 euro kosten.
Rookmelders testen.
„Het testen is niet zo lastig, als je er maar aan denkt. Een goed geheugensteuntje is om het te doen als
elke eerste maandag van de maand het luchtalarm wordt getest. Druk dan ook de testknop van de
rookmelder in, en dan kom je er al snel achter of de rookmelder nog werkt. Het is een goed idee om ten
minste eenmaal per maand (bij het testen van de apparaten) uw rookmelders af te stoffen en schoon te
maken.
En, mocht er toch brand uitbreken, verlaat dan je huis zo snel mogelijk, neem je mobiel mee en bel de
brandweer (112).

