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Het is de dag nadat wij hoorden dat wij met elkaar 
nog langer in lock down moeten zitten, terwijl ik 
dit schrijf. Ik weet niet hoe u zich voelde toen u dat 
hoorde, maar ik weet wel dat ik dacht: “hoe lang 
nog?” Toch zijn er lichtjes aan de horizon, want er 
komen steeds meer vaccins en als het goed is, 
komen wij dan binnenkort aan de beurt. Het is dus 
even diep ademhalen en de moed erin houden.

In ieder geval heeft deze periode van gedwongen thuiszit-
ten wel tot gevolg dat wij allerlei dingen zijn gaan oppak-
ken die wij al een tijd niet meer hadden gedaan. Ik noem er 
een paar die ik zie, hoor of zelf doe: in ieder dagblad staan 
veel meer puzzels dan vroeger en van meer verscheiden-
heid, dat betekent dat er dus vraag naar is, anders zouden 
zij niet worden aangeboden. Ik hoor dat veel dames zijn 
gaan breien, borduren of kleren zijn gaan maken, wat zij al 
een tijd niet hadden gedaan. Half afgemaakte borduur-
werkjes zijn weer opgediept en worden afgemaakt. De trui 
die weggestopt was omdat de tijd ontbrak om hem af te 
breien wordt uit de tas gehaald waar hij al jaren lag te 
wachten. De lap stof die ooit gekocht was om een rok te 
maken, wordt ook terug gevonden… Ik hoorde van een lid 
dat hij weer begonnen was met houtsnijden, iets wat hij 
ook al jaren niet had gedaan. Het viel in het begin niet 
mee, maar nu lukte het wel weer. Zelf heb ik een paar 
bollen wol, die nog in een doos lagen, gepakt en ben aan 
het breien gegaan. Voordat ik begon dacht ik: Hoe moet ik 
ook alweer opzetten?” Maar toen ik de wol en de breinaald 
in mijn handen had, ging het als vanzelf. Sommige dingen 

zitten kennelijk meer in het “handgeheugen” dan in het 
“verstandgeheugen”. Heeft u dat ook? Bovendien komen 
dan allerlei gebeurtenissen van vroeger naar boven, waar 
je al werkende om zit te glimlachen, heel prettig!
Bovendien maakt het (mij) vrolijk dat de dagen langer 
worden, de eerste sneeuwklokjes en de Helleborus 
(stinkend nieskruid) weer bloeien, het teken dat wij weer 
aan een nieuw jaar zijn begonnen. Dat geeft automatisch 
de moed om weer te geloven aan een goede periode die 
wij tegemoet gaan. Die goede periode gaat hopelijk ook 
meer mogelijkheden bieden om met elkaar leuke dingen 
te gaan doen, dat wij de activiteiten weer kunnen opstar-
ten, dat wij weer met elkaar in een grotere groep koffie (of 
iets anders) kunnen drinken, dat wij onbekommerd in het 
leven kunnen staan. Eigenlijk is het heel fijn om daar al 
over te fantaseren en na te denken wat wij dan zouden 
willen doen. Misschien komen dan bij u ideeën op, die wij 
tot op heden nog nooit aangeboden hebben, laat ons dat 
weten! Annie is degene die ze graag van u willen weten. 
Wij zijn immers met elkaar KBO Noordwijk, dus wij willen 
met elkaar het leven zo mooi mogelijk maken.

Ik hoop dat ik volgende maand een voorwoord kan 
schrijven waarin ik kan vertellen dat wij op de weg naar 
meer activiteiten zijn, waaronder een paar nieuwe die u 
heeft aangebracht!

Tot dan: hou goede moed, blijf gezond en positief!

Baukje Mulder-Veenema, voorzitter 

Van de voorzitter

Zonder poespas
Wij brengen uw fi nanciele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 
U wordt altijd geholpen door iemand 

die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen 

voor advies en een kop ko�  e. 
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor 

betalen, sparen, alles. RegioBank heeft 
alles onder één dak.

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Meer weten? Kom langs of bel voor een afspraak.

Ouddeken Assurantiën BV
Sint Jeroensweg 16
2201 NX Noordwijk
T 071-3621310
E info@nouddeken.nl
I www.nouddeken.nl

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26
info@mooijkind-fietsen.nl

Het adres voor de aankoop & 
onderhoud van uw fiets en 
natuurlijk ook uw E-bike

van Limburg Stirumstraat 38  
2201 JP  Noordwijk  071 3612661
www.beddenspecialist.nl/verkade

W O N E N  •  Z O R G  •  W E L Z I J N

Hulp, begeleiding en zorg in 
uw vertrouwde omgeving?

 
www.groothoogwaak.nl
 071 - 368 88 88

info@mooijekind-fietsen.nlinfo@mooijekind-fietsen.nl

Schoolstraat 45 • 2202 HD Noordwijk aan Zee

+31(0)71 - 3612826 • www.mooijekind-fietsen.nl

HET ADRES VOOR 
AANKOOP & ONDERHOUD 
VAN UW FIETS EN NATUURLIJK 
OOK UW E-BIKE

Ivonne Clemens Uitvaartverzorging en Uitvaartwinkel
www.ivonneclemens-uitvaartverzorging.nl

IVONNE      CLEMENS
V E R Z O R G I N GU I T V A A R T

‘Wij nemen uw zorg uit handen 
op het moment dat u dat nodig heeft’. 

Dag en nacht bereikbaar 06 23954021
Ivonne Clemens



Vacatures
●  Redacteur (m/v) per direct
- Redacteur voor de opmaak van onze Nieuwsbrief 
 (bekend met Desktop Publishing software)
-  Redacteur algemeen, voor de inhoud van de Nieuwsbrief 

(interviews, verslagen etc.).
Heeft u interesse of weet u misschien iemand die wij
zouden kunnen benaderen voor één van de boven-
genoemde vacatures, neemt u dan a.u.b. even contact 
op met:
• Mevr. Baukje Mulder-Veenema (voorzitter)  
 tel. 071 - 36 466 46
• dhr. Jacques Berbée 
 (penningmeester)  
 tel. 071 - 36 138 58

●  Rayonhouders (m/v) [doorlopend]
Wij willen graag in contact komen met leden die op inval-
basis en/of op vaste basis binnen een bepaald rayon het 
contact met onze leden in een vaste ‘eigen’ wijk willen 
onderhouden. De werkzaamheden omvatten o.a. de 
bezorging van de Nieuwsbrieven / Nestors en contributie-
nota’s, presentjes met verjaardagen etc. Bezorging vindt 
plaats in Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en 
Rijnsburg. De Nieuwsbrieven / Nestors worden 
10 x per jaar op vaste datums verspreid. 
Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met:
• dhr. J. J. Groenewoud, tel. 06 197 50 676 
• dhr. Jacques Berbée, tel. 071 - 36 138 58

Allereerst de beste wensen voor een gezonder en vrolijker 
2021!
Inmiddels is de rust op kantoor weer enigszins terugge-
keerd. December 2020 was de drukste maand ooit, in de 
18 jaar dat ik inmiddels notaris ben in Noordwijk.
Wat was de reden? Per 1 januari 2021 zijn de tarieven voor 
de overdrachtsbelasting verhoogd van 2% naar 8% voor 
alle (tweede) woningen en aanhorigheden (garages, 
snippergroen enz.). Dus als je een recreatiechalet van 
€ 250.000 kocht, was je daar in 2020 € 5.000 overdrachtsbe-
lasting over verschuldigd en nu € 20.000! Hoe duurder het 
huis, hoe groter uiteraard het belang om één en ander nog 
in 2020 te realiseren. Ook garages bij je eigen huis en 
stukjes tuin bij je eigen huis vielen in 2020 onder het 2% 
tarief maar dit jaar in het 8% tarief als je de garage en de 
tuin niet gelijktijdig met het huis koopt, maar later.

Zijn we er dit jaar dan helemaal niet op vooruit gegaan? 
Toch wel. Want voor de starters is een overdrachtsbelasting 
vrijstelling gekomen. Ben je onder 35 jaar en heb je vanaf 
1-1-2021 nog niet eerder een eigen huis gekocht, betaal je 
0% overdrachtsbelasting. Je moet dan wel een startersver-
klaring invullen die te downloaden is van de site van de 
Belastingdienst. De notaris hecht deze verklaring aan 
de akte van levering en niet alleen de akte maar ook 
deze startersverklaring wordt bij de Belastingdienst 
geregistreerd. Let op! Als je jonger bent dan 35 jaar en 
je hebt een huis van meer dan € 400.000 op het oog, moet 
je de overdracht vóór 1 april 2021 plannen, omdat er tot 
die tijd geen maximum aan de koopsom zit. Vanaf 1 april 
2021 geldt een maximum van € 400.000 wil je onder de 

startersvrijstelling vallen. Als je dus 1 mei 2021 als starter 
een huis koopt van € 500.000 ben je 2% overdrachtsbelas-
ting verschuldigd, ofwel € 10.000.
Ook mensen die geen starter zijn maar wel het 2% tarief 
willen hebben in plaats van het 8% tarief voor de over-
drachtsbelasting, moeten met een andere verklaring (ook 
van de site van de Belastingdienst) aantonen dat dit hun 
eigen woning wordt waarin ze zich inschrijven bij de 
gemeente. Want als het een tweede (Box 3) huis is, is het 
altijd 8% zoals hiervoor vermeld. Hoe lang het precies een 
eigen woning moet blijven is nog onduidelijk, maar het 
spreekt voor zich dat de Belastingdienst het als fraus legis 
zal bestempelen als de woning al na bijvoorbeeld een 
maand verhuurd gaat worden en daarmee een tweede 
huis wordt. Er zal dan een naheffing overdrachtsbelasting 
volgen.

Ook de vrijstellingen voor schenkingen zijn dit jaar extra 
verhoogd, met een éénmalige “corona”bonus van € 1.000. 
Dus aan kinderen kan dit jaar belastingvrij € 6.604 pp 
geschonken worden, en aan kleinkinderen € 3.244 pp.

Mr. Colette A.M. Kruis-Sweere, 
notaris
Voorstraat 85, 
2201 HP Noordwijk
071-3640100  
ckruis@notariskruissweere.nl

Uit de praktijk van Notariskantoor Kruis-Sweere

Wordt nu lid van Noordwijks grootste senioren vereniging en maak gebruik van het brede aanbod aan  
activiteiten en diensten. Bovendien, gratis verstrekking van de Vuurtorenpas voor nog meer ledenvoordeel ! 

Voor meer informatie : 
Ledenadministratie KBO Noordwijk, dhr. H.C. Boogaards, p/a Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk 

Telefoon: 071 – 36 157 78  ❖  e-mail: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl  ❖  www.kbonoordwijk.nl 
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Rijbewijskeuring
Veranderingen bij het CBR heeft er voor gezorgd 
dat er nu veel meer werk verricht moet worden. 
Vroeger was er 1 formulier maar nu kunnen er 
soms wel tot 7 formulieren zijn want voor elke 
medische aandoening is er nu een formulier. Het 
kan mogelijk zijn dat door deze formulieren per 
persoon meer tijd nodig is waardoor de afspraak 
kan uitlopen. Indien u een afspraak bij Stichting 
MediPartners Nederland in het Trefpunt wilt 
maken dan is het volgende telefoonnummer 
beschikbaar 071 5728434. Hier kunt vragen wat u 
mee dient te nemen naar de keuring.



Puzzel

Oplossing puzzel inleveren in 
envelop met tekst buitenkant 
‘puzzel’ in de hal van de Wieken 
of het Trefpunt in de KBO box. 

Indien gesloten: Post- e/o bezorg-
adres voor de puzzeluitslag: 
KBO Noordwijk, 
p/a Willem-Alexanderpark 10, 
2202 XW Noordwijk. 
Of per e-mail: penningmeester@
kbonoordwijk.nl. Uiterste inlever-
datum is woensdag 10 februari. 

De prijs is een VVV bon van 
€ 10, - welke bekend wordt gemaakt 
in de volgende nieuwsbrief. 

De oplossing van de puzzel is: 
‘eekhoorntjesbrood‘ en de winnaar 
van de VVV bon is mw. A.A.M. van 
Paridon-Smit (Katwijk)

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Februari '21 Maart '21

 Bowlen   (All American Bowling)
     KBO  v   Langelaan 2, Nwhout do 15:00 18 25

 Fotografie
     KBO  v   De Wieken vr 14:00 19 19

 Handwerken 
     KBO  v  De Wieken di 14:00 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Jeu de Boules (Jeroenspark 1)
     KBO  v   WZC Jeroen do 13:30 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Kaarten maken
     KBO  v   PC Jeroen ma 13:30 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Nordic Walking Club
     KBO  v  Duinweg (Malotepad) wo 13:30 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31

  Quilten
     KBO  v  De Wieken di 14:00 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen di 10:30 23 9, 23

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen wo 10:30 10, 24 10, 24

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen do 10:30 11, 25 11, 25

 Samen Koken, Samen Eten
     KBO  v   PC Jeroen vr 10:30 12, 26 12, 26

 Schilderen & Tekenen
     KBO  v   De Wieken do 14:00 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Sportief Wandelen
     KBO  v   Vuurtorenplein do 10:45 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Tai Chi
     KBO  v   De Wieken ma 10:30 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Wandelen
     KBO  v   Verkadeplein di 08:45 16 16

Activiteit, organisatie & locatie dag tijd Februari '21 Maart '21

 Fotografie
     DBO    Het Trefpunt di 10:00 9

 Gymnastiek
     DBO     Het Trefpunt do 10:15 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Kunstgeschiedenis, groep I
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 15 1, 15, 29

 Kunstgeschiedenis, groep II
     DBO     Het Trefpunt ma 14:00 22 8, 22

 Literaire Leeskring
     DBO     De Wieken di 10:00 16 16

 Modeshow > H & A Mode
     DBO     Het Trefpunt za 10:45 6

 Rijbewijs keuring op afspraak
     DBO     Het Trefpunt ma 10:00 1, 8, 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Samen eten op vrijdag
     DBO     De Wieken vr 12:00 19 5, 19

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     De Wieken ma 13:30 15, 22 1, 8, 15, 22, 29

 Schilderen/Aquarelleren
     DBO     Het Trefpunt di 13:30 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

 Sport & Spel voor 55+
     DBO     Gymzaal Stijntjesduin do 19:00 11, 18, 25 4, 11, 18, 25

 Tafeltennis
     DBO     Achter Maria ter Zee kerk wo 09:00 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31

 Wandelvoetbal
     DBO     Voetbalclub SJC wo 13:30 10, 17, 24 3, 10, 17, 24, 31

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Activiteiten ONDER VOORBEHOUD

Let op: 
u moet zich 

aanmelden voor 
elke deelname!

Horizontaal
1 Soort aap 6 verlangen naar huis 12 gedeeltelijke breuk 14 niet-vakman 15 let wel 17 voegwoord 18 groente 20 bezittelijk 
voornaamwoord 21 muzieknoot 22 beenbescherming 25 als van een dier 28 eenheid 29 schaakstuk 31 stevig 32 briefaanhef 
33 voormalig echtgenoot 35 mak 36 familielid 37 autoteken van Turkije 38 vogel 40 onvolledig 42 Virgin eilanden 43 dichterbij 
komen 44 titel 46 wang 48 deel van het oog 51 prima (afk.) 53 de onbekende (afk.) 54 huid 56 neon 57 windrichting (afk.) 
58 gemalen schelpen 60 huilen 62 eerlijk 64 pelgrimsstaf 66 wat men geërfd heeft 68 als boven (Lat. afk.) 69 soort onderwijs (afk.) 
70 primaat 72 persoonlijk voornaamwoord 73 penarie 74 staat in Azië 76 verwonding 78 iets extra’s 79 een voorteken inhoudend  

Verticaal
1 Huidaandoening 2 kerkgenootschap (afk.) 3 inbrengen van smetstof 4 schakel 5 maanstand (afk.) 7 oude lengtemaat 8 bijen-
zwerm 9 roofvis 10 wereldkampioenschappen (afk.) 11 elektrische artikelen 13 inhoudsmaat (afk.) 16 verlangen 18 scherts 19 
ademhaling 21 graansoort 23 vogelproduct 24 Amsterdamse tijd (afk.) 26 voorzetsel 27 stad in USA (afk.) 30 loslaten van draden 
34 edelgas 36 haren van een paard 38 puntig baardje 39 keukengerei 40 onderwereld 41 met halve toon verhoogde f. 45 
standpunt 47 vrijstelling 49 samenvattende benaming voor het Mioceen en het Plioceen 50 neerslag van waterdamp 52 gewaagd 
54 meisjesnaam 55 listig 57 toiletartikel 59 autoteken van Israël 60 persoonlijk voornaamwoord 61 nummer (afk.) 63 per omgaan-
de (afk.) 65 opschik 67 afgelopen 71 spil 74 Frans lidwoord 75 sciencefiction (afk.) 76 Bijbelboek (afk.) 77 behoudens vergissingen 
(Lat. afk.)
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Samenwerking senioren Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk 

Afgelopen december is tijdens een korte bijeenkomst in kleine kring de officiële oprichting bij de notaris 
geformaliseerd van het nieuwe samenwerkingsverband van de gezamenlijke Noordwijkse 
seniorenverenigingen. De naam van deze nieuwe vereniging is :  Federatie Senioren-4-Noordwijk  
Binnen deze samenwerking zijn de volgende verenigingen als lid zijn ingeschreven ; 

• ANSV  (Alg. Noordwijkse Senioren Ver.) 
• KBO afd. De Zilk 
• KBO Noordwijk     
• KBO Noordwijkerhout  

 
Met een gezamenlijk aantal van ongeveer 3.500 leden vertegenwoordigen deze 4 verenigingen een 
aanzienlijk percentage van de senioren in het nieuwe Noordwijk.  
Sinds de fusie van de gemeenten Noordwijk met Noordwijkerhout en De Zilk enigszins vorm kreeg, is er ook 
tussen de ouderenbonden/seniorenverenigingen van deze gemeenten onderling contact gezocht en 
regelmatig overleg geweest over de mogelijke vorming van een aangepast nieuw samenwerkingsverband.  
Doel van deze nieuwe club is de vrijwillig aangesloten leden (de vier hierboven genoemde verenigingen) en 
hun gezamenlijke belangen -op onderdelen- naar buiten toe te vertegenwoordigen, tevens om de algemene 
belangen van de oudere inwoners van deze fusie gemeente waar mogelijk te helpen behartigen, alsook om 
zo mogelijk activiteiten op elkaar af te stemmen en/of gezamenlijk te organiseren.  

Daarbij is uitgegaan van de volledige zelfstandigheid van de aangesloten verenigingen maar met de 
overtuiging dat een gezamenlijk optreden naar en met andere organisaties en instanties (zoals bijv. de 
Gemeente Noordwijk) zwaarder zal wegen als het individueel optrekken van de afzonderlijke verenigingen.  

Het bestuur in eerste termijn bestaat uit bestuursleden van de aangesloten leden, waarbij het dagelijks 
bestuur wordt gevormd door ; 

 Voorzitter      mw. Baukje Mulder    ( voorzitter KBO Noordwijk ) 

 Secretaris      dhr. Leo van der Lans  ( voorzitter KBO Noordwijkerhout ) 

 Penningmeester    dhr. Gerard Alders     ( voorzitter KBO afd. De Zilk ) 

 Voorzitter (wnd.)   dhr. Ton Donders  ( voorzitter ANSV ) 

 

De aanwezige bestuursleden bij de ondertekening op 11-dec-2020  (bestuur niet compleet) :  
Dhr. Leo v.d. Lans, Jacques Berbée, Ton Donders, Gerard Alders en mw. Baukje Mulder (v.l.n.r.) 

KLACHTENFORMULIER
WMO Voorzieningen
Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en vervoer.

Naam: 

Adres: 

Postcode:      Woonplaats:       Telefoonnr.: 
 

Huishoudelijke hulp Organisatie:

Klacht:

Hulpmiddelen:

Klacht:

 

Vervoer/ pasnummer:

Handtekening:          Datum:  

Het is belangrijk om uw klachten te melden, doet u dit a.u.b. zo snel mogelijk.
Via het DBO (Drie Bonden Overleg) wordt er contact opgenomen met de Gemeente 
of de betrokken instanties. Op die manier kunnen we in elk geval zorgen dat de klachten op de juiste plaats 
besproken worden en problemen signaleren.

Dit formulier kunt u in een van de DBO-brievenbussen deponeren in de hal van De Wieken en Het Trefpunt! 
Voegt u indien nodig de beschrijving van uw klacht op meer papier toe, bij elkaar in gesloten enveloppe. ✁

Samenwerking senioren Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
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AOW     
De welvaartsvaste AOW is een grote verworvenheid in Nederland. 
Het beschermt senioren (hoewel niet volledig!) tegen armoede. KBO-PCOB strijdt er dan ook voor 
om de AOW welvaartsvast te houden. Ook moet het AOW-pensioen inkomensonafhankelijk blijven.  
Als grootste seniorenorganisatie van Nederland weten we dat leven van alleen AOW of hooguit met 
een klein aanvullend pensioentje, bepaald geen vetpot is. Zeker als er hoge zorg- en woonlasten 
bijkomen. Wij brengen dan ook voortdurend onder de aandacht bij beleidsmakers en politici dat de 
groep ouderen in die situatie aanzienlijk is. En dat deze 65+huishouders met een laag inkomen extra 
financiële bescherming moeten krijgen en er niet in koopkracht op achteruit mogen gaan. 
De AOW-leeftijd stijgt snel. Voor veel mensen te snel. Zo komen veel oudere werkzoekenden steeds 
verder klem te zitten in het financieel overbruggen van de periode tussen werkloosheid en pensioen. 
KBO-PCOB pleit voor een kalmer tempo om de AOW-leeftijd te verhogen. Deels is dit gebeurd bij 
het onderhandelen over een pensioenakkoord in 2019. De AOW-leeftijd wordt twee jaar bevroren op 
66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt deze stapsgewijs naar 67 in 2024. Vervolgens komen er 8 
maanden bij voor ieder jaar dat we langer leven. Wat KBO-PCOB betreft een noodzakelijke stap, 
waarbij we de uitwerking scherp in de gaten houden. 
Voor mensen die een AOW-gat hebben door verhoging van de AOW-leeftijd, wil KBO-PCOB een 
ruimhartige overbruggingsuitkering. Mensen die een onvolledige AOW hebben (bijvoorbeeld door 
verblijf in het buitenland) kunnen een AIO-aanvulling krijgen. Dat moet mogelijk blijven, zeker voor 
mensen die zonder die AOW onder het bijstandsgrens terechtkomen. 
Voor AOW’ers mag er nooit een kostendelersnorm komen als zij gaan samenwonen om mantelzorg 
te verlenen. 

Financieel misbruik 
De overheid schat dat jaarlijks ruim 34.000 65-plussers slachtoffers worden van financiële uitbuiting. 
Hoewel het begrijpelijk is dat ouderen er niet over willen praten, moet het ons er niet van 
weerhouden om alert te zijn en voorzorgmaatregelen te nemen.  
KBO-PCOB geeft voorlichting en leidt veiligheidsadviseurs op om financieel misbruik te 
voorkomen. Ook onze ouderenadviseurs en tabletcoaches zijn alert, want de digitale samenleving 
maakt kans op misbruik groter bij senioren die minder digitaal vaardig zijn. 
De meeste ouderen willen geen aangifte doen. Dat is niet zo gek, omdat in 85% van de gevallen de 
dader een familielid is. In bijna de helft van de gevallen gaat het om (klein)kinderen en in 37% om 
de (ex)partner. Denk aan de kleinzoon die helpt met internetbankieren en meteen ook een nieuwe 
bank bestelt voor zichzelf. Een dochter die de boodschappen doet en zichzelf ook iets cadeau doet. 
Een kennis die de geldzaken regelt en de betaalrekening gebruikt als ‘flexibel krediet’. 
Praat erover! 
Als u zelf financieel wordt uitgebuit, bent u echt niet de enige. Praat erover met iemand die u 
vertrouwt of bel gratis en anoniem naar het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld: 0800 - 2000.  
Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht. U kunt ook naar 
dit nummer bellen als u een ‘niet pluis’-gevoel heeft bij familie of vrienden. 
Tips om financieel misbruik tegen te gaan 

• Leg vast in een Levenstestament wie uw financiën mag beheren als u het zelf niet kunt. Regel 
dit via de notaris. Kosten voor het maken van een Levenstestament variëren van €225 tot 
€1.000. 

• Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën beheert. 
• U kunt er ook voor kiezen om geen familie of vrienden te vragen en een professioneel 

bewindvoerder of mentor in te huren. 
• Zorg dat er geen duizenden euro’s op uw betaalrekening staan. Boek extra geld over naar uw 

spaarrekening. 
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AOW     
De welvaartsvaste AOW is een grote verworvenheid in Nederland. 
Het beschermt senioren (hoewel niet volledig!) tegen armoede. KBO-PCOB strijdt er dan ook voor 
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Als grootste seniorenorganisatie van Nederland weten we dat leven van alleen AOW of hooguit met 
een klein aanvullend pensioentje, bepaald geen vetpot is. Zeker als er hoge zorg- en woonlasten 
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de (ex)partner. Denk aan de kleinzoon die helpt met internetbankieren en meteen ook een nieuwe 
bank bestelt voor zichzelf. Een dochter die de boodschappen doet en zichzelf ook iets cadeau doet. 
Een kennis die de geldzaken regelt en de betaalrekening gebruikt als ‘flexibel krediet’. 
Praat erover! 
Als u zelf financieel wordt uitgebuit, bent u echt niet de enige. Praat erover met iemand die u 
vertrouwt of bel gratis en anoniem naar het advies- en meldpunt Huiselijk Geweld: 0800 - 2000.  
Het telefoonnummer is afgeschermd en komt niet op uw telefoonrekening terecht. U kunt ook naar 
dit nummer bellen als u een ‘niet pluis’-gevoel heeft bij familie of vrienden. 
Tips om financieel misbruik tegen te gaan 

• Leg vast in een Levenstestament wie uw financiën mag beheren als u het zelf niet kunt. Regel 
dit via de notaris. Kosten voor het maken van een Levenstestament variëren van €225 tot 
€1.000. 

• Benoem ook iemand die de controle doet als iemand anders uw financiën beheert. 
• U kunt er ook voor kiezen om geen familie of vrienden te vragen en een professioneel 

bewindvoerder of mentor in te huren. 
• Zorg dat er geen duizenden euro’s op uw betaalrekening staan. Boek extra geld over naar uw 

spaarrekening. Nieuwsbrief februari 2021 16-1-2021 

• Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra gepind worden en die niet zo opvallen op 
een betaalrekening. Open daarom liever een aparte rekening waar u bijvoorbeeld €50,- per 
week automatisch op stort en blokkeer de mogelijkheid om rood te staan. De pinpas kan 
gebruikt worden door familie of een financieel mentor voor het doen van uw boodschappen. 
 

KBO-PCOB wil structurele aanpak om 
stapeling van eigen bijdragen te 
beperken    14-01-2021    (Belangen behartiging) 
Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere maatregelen 
hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de 
Tweede Kamer. “Nu het einde van de tijdelijke bevriezing van het eigen risico in zicht komt, wordt 
het tijd de volledige afschaffing of een rigoureuze structurele verlaging hiervan in gang te zetten”, 
aldus KBO-PCOB directeur Marcel Sturkenboom. Daarnaast zijn er diverse andere maatregelen 
mogelijk, waaronder het permanent maken van de tijdelijke maximering van de eigen bijdrage voor 
geneesmiddelen. 
 
Duurzame aanpak nodig voor verminderen van 
stapeling van zorgkosten én meerkosten  
De Tweede Kamercommissie VWS debatteert vandaag met 
minister Van Ark over onder andere de eigen bijdragen in 
de zorg. Ondanks de (soms tijdelijke) maatregelen die het 
kabinet de afgelopen jaren heeft genomen om dit probleem 
te verminderen, komen er nog altijd mensen in de 
problemen door een stapeling van eigen bijdragen. Zo 
moeten patiënten die de jaargrens bij zittend ziekenvervoer 
overschrijden twee keer een eigen bijdrage betalen en is er 
geen goede reden waarom er nog steeds een eigen bijdrage voor hoortoestellen wordt gevraagd. Daar 
komt bij dat mensen met een beperking of chronische ziekte, waaronder veel senioren, niet alleen 
worden geconfronteerd met de kosten van hun zorgverzekering, het verplichte eigen risico en eigen 
bijdragen voor de Wmo, Wlz en Zvw. Zij betalen daar bovenop ook rekeningen voor niet-verzekerde 
zorg, zoals hulpmiddelen, fysiotherapie, maaltijdvoorzieningen en medicijnen. 
 
Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB willen dat er een duurzame aanpak komt 
voor het verminderen van de stapeling van zorgkosten én meerkosten. 
 
Marcel Sturkenboom: “Een structurele aanpak van de eigen betalingsproblematiek moet hoog op de 
agenda voor het nieuwe regeerakkoord, anders betalen kwetsbare senioren de komende jaren weer in 
toenemende mate de hoofdprijs”. Maatregelen die het kabinet kan nemen zijn onder meer het 
opheffen of substantieel verlagen van de drempel om fysiotherapie te krijgen uit de basisverzekering, 
en koppeling van de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer aan de indicatie waarvoor zittend 
ziekenvervoer is afgegeven in plaats van afrekening op jaarbasis te verrekenen. 
 
Nodeloos ingewikkeld  
Behalve dat de eigen betalingen zich opstapelen, zijn ze ook nodeloos ingewikkeld. Er bestaan 
allerlei verschillende regelingen en varianten waarin de betalingen verschillend zijn vormgegeven. 
Patiënten en hun naasten weten vaak niet waar ze terecht kunnen met vragen. Dit kan beter. Eigen 
bijdragenregelingen moeten eenvoudiger worden met een betere onderlinge samenhang. 
 



IN MEMORIAM
Mevr.  C.M.W. Wijsman-Kerkvliet 
Biezenland 3 79 jaar

Mevr. A.F. Zonneveld-van der Zwet 
Jan van Kanhof 2 78 jaar

Mevr. A.G. Hoogervorst-Peeters 
Boerenburgerweg 66  94 jaar

Dhr. G. Vink 
Via Antiqua 25 k219 84 jaar

Dhr. P. Beuk 
Nieuwe Zeeweg 62 84 jaar

Dhr. C. Lens 
Marjoleinstraat 2 79 jaar

Dhr. K.M. de Groot 
Jeroenspark 1 k215 84 jaar

Dhr. C.W. Wijnands 
Bonnikeplein 101 88 jaar

Dhr. C.Th.A. Plomp 
Tamarijnslaantje 9 91 jaar

Dhr. W.H.J.J. van Wetten 
Kerkstraat 8 84 jaar

Mevr. C. Tavenier-Vree 
Bronckhorststraat 41 66 jaar

Mevr. M.C.J. van Hage-Ransdorp 
Voorstraat 41 92 jaar

Dhr. K.M. Hordijk 
Achterzeeweg 31 80 jaar
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agenda voor het nieuwe regeerakkoord, anders betalen kwetsbare senioren de komende jaren weer in 
toenemende mate de hoofdprijs”. Maatregelen die het kabinet kan nemen zijn onder meer het 
opheffen of substantieel verlagen van de drempel om fysiotherapie te krijgen uit de basisverzekering, 
en koppeling van de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer aan de indicatie waarvoor zittend 
ziekenvervoer is afgegeven in plaats van afrekening op jaarbasis te verrekenen. 
 
Nodeloos ingewikkeld  
Behalve dat de eigen betalingen zich opstapelen, zijn ze ook nodeloos ingewikkeld. Er bestaan 
allerlei verschillende regelingen en varianten waarin de betalingen verschillend zijn vormgegeven. 
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Algemene informatie KBO Noordwijk-lidmaatschap
Contributie 
Per 1 januari 2021 bedraagt de contributie voor het lidmaat-
schap € 24,00 per persoon en voor elk volgende lid op 
hetzelfde adres € 20,00 per persoon per jaar.

Duur van het lidmaatschap 
De minimale duur van het KBO Noordwijk-lidmaatschap is 
tenminste één volledig kalenderjaar. Het lidmaatschap 
wordt daarna jaarlijks automatisch verlengd met een jaar.

Lidmaatschap opzeggen 
De opzeggingstermijn is minimaal één maand voor 
het einde van enig jaar (dus vòòr 1 december) en dient 
schriftelijk te geschieden aan de ledenadministratie. Het 
actuele adres van de KBO Noordwijk ledenadministratie 
vindt u altijd achterin de Nieuwsbrief en op de website 
www.kbonoordwijk.nl

Samenstelling KBO-bestuur 

Mw. B. Mulder-Veenema voorzitter    
 071 36 466 46 
 E: voorzitter@kbonoordwijk.nl
P. Caspers   secretaris 
 E: secretaris@kbonoordwijk.nl
J.M.J. Berbée  penningmeester   
 071 36 138 58 
 Ibannummer: NL23INGB000 3644769  
 t.n.v. KBO Noordwijk 
 E: penningmeester@kbonoordwijk.nl
Mw. M.M.F. v. d. Burg  E: wmo@kbonoordwijk.nl   
 071 36 160 84
P.J.L.J. Peeters  E: redactie@kbonoordwijk.nl   
 071 36 103 71 
Mw. A. van Beelen  E: activiteiten@kbonoordwijk.nl     
 071 88 814 07
Mw. J.Peen-Giezen  E: algemeen@kbonoordwijk.nl     
 071 36 146 11

Welzijn Noordwijk 
Het Trefpunt  Schoolstraat 2  071 71 143 34 
De Wieken  Wassenaarsestraat 5a   071 71 143 34
Sociaal Domein (WMO)
Lokaal Loket  Voorstraat 42  071 36 176 00 
Ouderen-adviseurs
Mw. Wil van Leeuwen   E: wcevanleeuwen@ziggo.nl
  071 3616163
Mw. Janneko Peen-Giezen   E: algemeen@kbonoordwijk.nl
  071 3614611 
Belasting-adviseurs
C. van Dam  E: c.van.dam@casema.nl     
  071 36 113 18
J.F.M. van der Hoeven   E: hansvanderh@casema.nl    
  06 536 32 160
Mw. Wil van Leeuwen  E: wcevanleeuwen@ziggo.nl  
  071 36 161 63
Adviesraad Sociaal Domein (WMO)
Mw. M.M.F. v. d. Burg   E: wmo@kbonoordwijk.nl    
  071 36 160 84
Ledenadministratie: 
Help onze administratie en geef adreswijzigingen door aan: 
H.C. Bogaards Goohorstlaan 31 071 36 157 78
 E: ledenadministratie@kbonoordwijk.nl
Overig
Rayonhouders:  Dhr. J.J. Groenewoud      06 197 50 676
 E: rayonhouders@kbonoordwijk.nl
Activiteiten: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: activiteiten@kbonoordwijk.nl
Reizen: Mw. A. van Beelen   071 88 814 07   
 E: reizen@kbonoordwijk.nl 
Redactie: P.J.L.J. Peeters 071 36 103 71
 E: redactie@kbonoordwijk.nl  
Webmaster: A. van den Burg    
 E: webmaster@kbonoordwijk.nl

Volgende Nieuwsbrieven 
Kopij inleveren bij: 
John Peeters, Wigboldstraat 10, 2203 BV Noordwijk 
071 36 103 71, E: redactie@kbonoordwijk.nl
                              
  Nummer            uiterste inleverdatum:
2021
maart   2   10 februari
april  3   10 maart
mei   4    7 april
juni   5   12 mei
juli/augustus   6   16 juni

Vorige Nieuwsbrieven 
Van dit jaar en van vorig jaar kunt u vinden op onze 
website www.kbonoordwijk.nl

UITVAARTVERZORGING

T 071 36 46 006 (dag en nacht bereikbaar)
www.barbara-uitvaartverzorging.nl

Areen van der Plas

ieder mens zijn eigen wensieder mens zijn eigen wens

Zorg aan huis nodig?
Wij denken met u mee!

Groot Hoogwaak 1 
2202 TG Noordwijk 

071 368 88 88 
www.groothoogwaak.nl

De Noordwijkse  
(thuis)zorgorganisatie

Ziek? 
U vindt het fijn als iemand u een bezoekje brengt?
Al enige tijd hadden wij niemand die – op verzoek – 
een zieke KBO-er wilde bezoeken. Wij zijn blij dat
Mevrouw E.H.B. van Steenbergen (tel. 06 42139720) 
deze taak op zich wil nemen. Wij heten haar van harte 
welkom in de groep vrijwilligers.
Als u zelf of een van uw naasten is ziek en verlangt 
naar bezoek, belt u dan even naar mevrouw van 
Steenbergen. Zij maakt dan met u een afspraak.




