
 

1 

  

 Het Tooropje  

September 2022 
www.chtoorop.nl 

Leden bewonerscommissie: 

Secretaris:      Penningmeester:  Leden: 
       Ria Mostafa  Tonia Stolk  Cor Bosgieter 
       Tel. 010-2262603  Tel. 06-50993865  Tel. 010-2232148   
          
        
Bankrelatie: NL80 INGB 0001 80 93 76 t.n.v. Bewonerscommissie CTT 

 

Activiteiten agenda  

 

      30-9-2022   Bingo   

   22-10-2022   zaal gehuurd door een bewoner     

   26-10-2022     HPF 

   26-11-2022     Sinterklaasfeest 

   18-12-2022     Kerstdiner 

        6-1-2023     Nieuwjaarsreceptie 

        7-1-2023     zaal gehuurd door een bewoner 

        4-2-2023      zaal gehuurd door een bewoner 
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INFORMATIE 

 

 Hier in het kort een terugkoppeling van een aantal zaken die ter  

sprake zijn gekomen op de Jaarvergadering. 

Er schijnt op de koffie bijeenkomst  35 jaar SOR, door een aantal  

bewoners met mensen van de SOR gesproken  te zijn over veel klachten  
over van alles en nog  wat. Er is toen door iemand van de SOR hierover 
notitie gemaakt. Er zou van alles gebeuren en er gebeurt niks. Er was de 
bewoners toegezegd dat er naar gekeken word. De Bewonerscommissie 
was niet op de hoogte van dit gesprek en de toezegging van de SOR.  

Er ontstaat ook een hevige discussie over de huismeester Randy, de bewo-
nerscomissie zal dit bij de SOR neerleggen. 

Er word ook medegedeeld dat alle consumpties per 1 september 0,10  eur 
omhoog gaan. En dat  daarom de betaalkaart word afgeschaft. 

Het voorstel om  pinbetalingen te gaan invoeren is onderzocht. 

Bij de 1e mogelijkheid moet je een KvKnummer hebben en dat hebben we 
niet, bij de 2e gingen de transacties via een Hongaarse bank en moet je 
het zelf overmaken naar de ING, dit vertrouwen we niet. 
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   Wist u dat……….. 

 

•    We nu een koffiekaart voor alleen koffie hebben 

•    Er in Rotterdam zijn er 1.800 huishoudens die de toeslag nog             
niet hebben aangevraagd (kijk verderop in Tooropje of u toch in     
aanmerking komt) 

•    We uitslag hebben van het vochtrapport, de lekkage kwam uit    
de doucheruimte van 3 woningen, bij 2 is het al opgelost, de 3e    
word in september gedaan 

•    Daarna ook het linoleum probleem word aangepakt 
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ENERGIETOESLAG 2022 

140% van het minimum inkomen is (zonder vakantiegeld) netto per maand niet meer dan 140% van 
h140% van het minimum inkomen is (zonder vakantiegeld) netto per maand niet meer dan 140% van 

Hieronder ziet u een tabel. 
Er staat per soort huishouden hoe hoog uw inkomsten maximaal mogen zijn. 
De gemeente kijkt naar uw inkomensgegevens van januari 2022.   

Het minimum inkomen is (zonder vakantiegeld) netto per maand niet meer dan 

Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd    € 1.455 

Gezin van 2 personen, allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen. € 2.075 

Alleenstaande met AOW           € 1.615 

Echtpaar, e e n of allebei met AOW                    € 2.185 

Let op: als u samenwoont, moet u ook de inkomsten van uw partner of huisge-
noot meerekenen. 

Als inkomen telt mee: 

• loon 

• uitkering, zoals WW, ZW, WIA, WAO, bijstand of iedere andere sociale  

• uitkering 

• AOW en aanvullend pensioen 

• inkomen uit eigen onderneming 

• inkomen uit verhuur 

• partner alimentatie 

 
Per huishouden kunt u één keer energietoeslag krijgen. 
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Hulp bij aanvraag energietoeslag op locatie 
U kunt op veel plekken hulp krijgen bij het aanvragen van de energietoeslag. 
Ga daarvoor bij een van de Huizen van de wijk bij u in de buurt. 

 

Nesselande:  

Kristal,  

Cypruslaan 404,  

3059 XA,  

010 - 455 37 99 

 

Zevenkamp:  

Zevenkamp,  

Ambachtsplein 141,  

3068 GV,  

010 - 455 37 99 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/huizen-van-de-wijk/
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                                   Inmiddels heb we de barbecue op 20 augustus gehad met prachtig weer. 

                                   De openingsavond op 3 september, opgeluisterd door Perry Zuidam was  

                                   zeer geslaagd. 

                                   De burendag op 23 september met de APK boys werd druk bezocht door  

                                   de bewoners 
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Bestuursleden van de bewonerscommissie en de hulpverleners,                                                                  
bedankt voor de gezellige openingsavond. Jullie keuze om Perry Zuidam 
weer eens uit te nodigen heeft gezorgd voor een paar ontspannen uurtjes.                                                     
Na de Corona-crisis hadden we wat vertier weer eens hard nodig. 

 Ga zo door en mijn dank daarvoor. 

 Bram den Braber 

 

Ingezonden stuk 


