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Uitnodiging 

   voor 

21 Januari 2020 
 
De bekende Hauwerter verzetsstrijdster Trien de Haan-
Zwagerman is lang niet zo bekend als zij zou moeten 
zijn. 
 De Haan is al ver in de dertig en moeder van twee 
dochters als zij besluit haar leven helemaal om te 
gooien om de politiek in te gaan voor de Revolutionair 
Socialistische Partij. Ze richt onder meer een radicaal-
feministische vrouwenbond op.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt ze als lid van 
de ondergrondse verraden en belandt ze in het 
concentratiekamp Ravensbrück. 
 
Bert Langkester gaat u hier meer over vertellen. U zult  
verbaasd zijn over de kracht en inzet van deze vrouw.  
 
Wanneer: dinsdag 21 januari 2020 
Waar:  Dorpshuis De Werf 

Heemraad Witweg 1, 
1691 EC Hauwert, 0229 201 534 

Tijd:   14.00 uur, zaal open 13.30 uur 
Entree: gratis voor leden,  

€ 3,00 voor niet-leden 
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MUSEUM 
Op 14 januari gaan we weer naar een museum. In het 
nieuwe Naturalis in Leiden dompelt jong en oud zich 
onder in de wonderlijke wereld die natuur heet. Ga 
met het hele gezin op ontdekkingstocht door de 
fonkelnieuwe tentoonstellingszalen vól met het 
mooiste uit de natuur. En onze T. rex Trix? Die is er ook 
weer bij! 

Ontdek de nieuwe museumzalen 

In de indrukwekkende zalen vergaap je je aan de 
rijkdom van de natuur.  Zalen over de aarde, de 
dinotijd, maar ook over de dood. 

De kosten zijn € 16,-- voor een kaartje, MJP gratis 
We vertrekken om 9.40 uur vanuit Hoorn. 
Verzamelen om 9.25 uur op in de stationshal. 
 

 

 

https://historiek.net/politieke-geschiedenis/
https://historiek.net/politieke-geschiedenis/
https://historiek.net/tweede-wereldoorlog/
https://historiek.net/tweede-wereldoorlog/
https://historiek.net/concentratiekamp-ravensbruck/79864/
https://historiek.net/concentratiekamp-ravensbruck/79864/
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Dat kan inderdaad gebeuren als uw inkomen 
achteraf hoger blijkt te zijn dan u bij de aanvraag 
opgeeft. U kunt dit voorkomen door de 
zorgtoeslag pas aan te vragen als uw inkomen 
voor 2019 vaststaat. U kunt de zorgtoeslag voor 
2019 aanvragen tot 1 september 2020. U krijgt 
de zorgtoeslag dan met terugwerkende kracht. 

U kunt ook het geld van de zorgtoeslag op een 
spaarrekening zetten totdat u zeker weet dat uw 
inkomen niet meer verandert. 

Zo ontdekt u of u zorgtoeslag kunt krijgen 

• Stap 1: Heb ik een toeslagpartner? 
Als u getrouwd bent, is uw echtgenoot uw 
toeslagpartner. U vraagt dan samen toeslag aan. 
Ook als u met iemand samenwoont, kan die 
persoon uw toeslagpartner zijn. Het is handig 
om van beide personen de laatste (voorlopige) 
aanslag inkomstenbelasting bij de hand te 
houden. Als u geen aangifte doet, is een 
jaaropgaaf of loonstrook ook goed. 

• Stap 2: Heb ik recht op zorgtoeslag? 
Als u alle gegevens bij de hand heeft, kunt u een 
proefberekening maken. Hier vult u de 
gevraagde gegevens in. Deze kunt u overnemen 
uit uw aangifte, jaaropgaaf of loonstrook. 

• Stap 3: Bereken! 
Klik op de knop Bereken. Nu ziet u direct of u in 
aanmerking komt voor zorgtoeslag. Als dat zo is, 
ziet u ook direct het bedrag. 

• Stap 4: Aanvragen 
Als u in aanmerking komt voor zorgtoeslag, kunt 
u deze ook direct aanvragen. Klik hiervoor op de 
link Mijn toeslagen. Vervolgens kunt u inloggen 
met uw DigiD en de gegevens invullen. 

• Stap 5: Ontvangen 
Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u de 
volgende maand al uw eerste zorgtoeslag 
verwachten. Hierna blijft de zorgtoeslag iedere 
maand doorlopen, ook als het nieuwe jaar 
ingaat. Als uw inkomen of uw woonsituatie 
verandert, is het verstandig om deze wijziging 
door te geven. Misschien krijgt u hierdoor 
minder of meer toeslag. 
Bron: IkWoonLeefZorg 

 

 

Laat uw zorgtoeslag niet liggen 

Veel mensen hebben recht op zorgtoeslag zonder het te 
weten. Of ze denken dat het ingewikkeld is om 
zorgtoeslag aan te vragen. Daardoor laten ze gemiddeld 
meer dan 200 euro zorgtoeslag per persoon liggen. Wilt 
u weten of u recht heeft op zorgtoeslag? Aanvragen is 
helemaal niet zo moeilijk. 

Vorig jaar hebben circa 450 duizend mensen geen 
zorgtoeslag aangevraagd terwijl ze er wel recht op 
hadden. Dat blijkt uit onderzoek van 
vergelijkingswebsite Independer. Het gemiddelde 
bedrag dat blijft liggen is naar schatting meer dan 200 
euro. Een alleenstaande loopt maximaal 1.188 euro mis, 
een (echt)paar maximaal 2.304 euro per jaar (bedragen 
2019). 

Misverstanden 

Waarom vragen zoveel mensen geen zorgtoeslag aan? 
In veel gevallen heeft dat te maken met een 
misverstand. We noemen er een aantal: 

• Ik heb geen laag inkomen. 
Zorgtoeslag is bedoeld voor alleenstaanden met 
een inkomen tot 29.562 euro en voor partners 
met een inkomen tot 37.885 euro. Dat zijn niet 
alleen de allerlaagste inkomens. Vermogen telt 
ook mee, maar pas als u meer heeft dan 114.776 
euro als alleenstaande of 145.136 euro als u 
samenwoont (2019). 

• Ik kreeg vorig jaar geen zorgtoeslag, dus dit jaar 
ook niet. 
Ieder jaar kan de situatie anders zijn. Misschien 
bent u minder gaan werken of met pensioen 
gegaan. Daardoor kan het gebeuren dat u vorig 
jaar nog boven de grens uitkwam, maar er nu 
onder zakt. 

• Mijn zorgkosten zijn niet zo hoog, dus de 
zorgtoeslag is niet voor mij. 
Zorgtoeslag is niet bedoeld voor hoge 
doktersrekeningen, maar voor de premie van de 
zorgverzekering. Ik ben bang dat ik het geld 
volgend jaar weer moet terugbetalen. 

whatsapp://send/?text=Dit%20heb%20ik%20gezien%20bij%20de%20SVB%3A%20AOW%20%7C%20Uw%20partner%20gaat%20naar%20een%20verpleeghuis+%7C+https%3A%2F%2Fwww.svb.nl%2Fint%2Fnl%2Faow%2Fsamenwonen_scheiden%2Fverpleeghuis%2Findex.jsp
whatsapp://send/?text=Dit%20heb%20ik%20gezien%20bij%20de%20SVB%3A%20AOW%20%7C%20Uw%20partner%20gaat%20naar%20een%20verpleeghuis+%7C+https%3A%2F%2Fwww.svb.nl%2Fint%2Fnl%2Faow%2Fsamenwonen_scheiden%2Fverpleeghuis%2Findex.jsp


 

aa  
Beste leden van de lokale bonden in Westfriesland. 
 
Sinds een aantal jaren is de KSO (Koepel Samenwer 
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Heb ik recht op thuiszorg bij 

mantelzorg? 
Je bent als mantelzorger misschien best onzeker 
over je medische kennis om je naaste goed te 
verzorgen. Wat nou als de zorgtaken zo zwaar of 
ingewikkeld zijn dat je professionele hulp nodig 
hebt? Heb je dan recht op thuiszorg? In dit artikel 
geven we antwoord op deze vraag. 

Wat is thuiszorg? 
Thuiszorg kan je naaste ontvangen in de vorm van 
medische zorg. Dat betekent dat een verzorgende 
of verpleegkundige bijvoorbeeld wonden verzorgt, 
injecties en medicijnen geeft, maar ook helpt bij 
wassen en aankleden. Daarnaast bestaat er 
thuiszorg in de vorm van huishoudelijke hulp. Een 
thuiszorgmedewerker helpt dan taken zoals ramen 
lappen, opruimen en schoonmaken. 

 

Heb ik recht op thuiszorg? 
Hoewel thuiszorg jouw taken als mantelzorger 
lichter maakt, is hier de vraag of je naaste recht 
heeft op thuiszorg. Een aanvraag wordt namelijk 
namens hem of haar gedaan. Of je naaste recht 
heeft op thuiszorg hangt af van de situatie en het 
soort thuiszorg dat hij of zij nodig heeft. 

Ik wil huishoudelijke hulp 
Zoek je ondersteuning in het huishouden? Dan 
vraag je dit bij de gemeente aan bij het Wmo-
loket. De gemeente bespreekt dan met jou en je 
naaste in een zogenaamd keukentafelgesprek wat 
jullie zelf nog kunnen doen. Aan de hand van dat 
gesprek stelt de gemeente vast op hoeveel uren 
huishoudelijke hulp je naaste maximaal per jaar 
recht heeft. Maar ook wat de hoogte is van de 
eigen bijdrage. 

Notaris taal 
 
In de vorige Praat hebben we al geschreven over 
notaristaal. Hieronder nog enkele begrippen. 

 

• Uitsluitingsclausule (ook privé clausule): 
passage in het testament waarin staat dat de erfenis 
niet in een huwelijksgoederengemeenschap mag vallen. 
Je kunt extra vastleggen dat dit alleen geldt bij 
echtscheiding en niet als de erfgenaam of legataris 
overlijdt. Wordt ook anti-schoonzoonclausule 
genoemd.  

•  
• Versterferfgenaam: 

de erfgenaam volgens de wet als er geen testament is. 
Dus: je kind, of je partner of familieleden.  

•  
• Verwachter: 

erfgenaam 2 in de tweetrapsmaking.  
•  
• Vruchten: 

niet de boom, wel de appels. Opbrengsten dus, 
bijvoorbeeld rente.  

•  
• Vruchtgebruik: 

meestal gebruikt in verband met een woning. Wie het 
vruchtgebruik heeft, is geen eigenaar van het huis maar 
mag er wel wonen. Bijvoorbeeld levenslang 
vruchtgebruik. 

•   
• Zaaksvervanging: 

er komt iets in de plaats voor wat je oorspronkelijk hebt 
geërfd. Je hebt een auto geërfd. Die verkoop je en van 
dat geld koop je een boot. De auto is een boot 
geworden. Dit kan relevant zijn bij de 
uitsluitingsclausule, maar ook bij vruchtgebruik of 
tweetrapsmaking. 

• Bron(nen):  
• Plus Magazine 

 
 

https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/hoe-kan-ik-wmo-aanvragen/
https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/hoe-kan-ik-wmo-aanvragen/
https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/hoe-kan-ik-wmo-aanvragen/
https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/hoe-kan-ik-wmo-aanvragen/
https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/hoe-kan-ik-wmo-aanvragen/
https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/hoe-kan-ik-wmo-aanvragen/
https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/wat-is-een-keukentafelgesprek/
https://www.pggmenco.nl/thema/mantelzorg/wat-is-een-keukentafelgesprek/
http://www.plusonline.nl/
http://www.plusonline.nl/
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Ik wil medische hulp 
Wil je medische hulp aanvragen? Dan heeft je naaste 
een zogenaamde indicatie nodig van een 
wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt dan 
langs en kijkt of er zorg nodig is. Als de 
wijkverpleegkundige zegt dat medische thuiszorg nodig 
is, dan krijgt je naaste dit vergoed door de 
zorgverzekeraar. Weet je niet waar je een 
wijkverpleegkundige vindt? Vraag dan je huisarts om 
hulp. 

Wat als ik geen recht heb op thuiszorg? 
Het kan gebeuren dat de gemeente of 
wijkverpleegkundige vindt dat je naaste geen thuiszorg 
nodig heeft. Het helpt dan soms om hulp te vragen bij 
een particulier zorgbureau. Soms is er voor een 
particulier zorgbureau alsnog een vergoeding mogelijk 
door je zorgverzekeraar. Wil je hiervan gebruik maken? 
Ga dan bij je zorgverzekeraar na of je hiervoor 
voldoende verzekerd bent. 
Bronnen: Kennisbank Patiëntenfederatie, Regelhulp 
Rijksoverheid, Atlas van zorg en hulp 
 
Kom je er niet uit? 
Vraag dan één van de Vrijwillig Ouderenadviseurs om te 
helpen! 

 
Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer geldig 

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het 
rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat 
per 1 december 2019 in. Dat heeft de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat op 13 november in een 

brief aan de Tweede Kamer laten weten. 

 

 
 

Het Koggenlandhuis 
 

Zingen 

Elke donderdag zingen om 14.30 uur 

 
Crea 

Elke even dinsdag creamiddag om 14.30 uur 

 
 

Bingo 

Elke tweede zondag van de maand om 14.30 uur. 

 
 

 

Denkt u aan het overmaken 

van uw contributie? 

Seniorenvereniging NKL,  
Belastingaangifte:  Cisca Groeneveld, 0229 201519, Jaap Surink, 0229 201738, Piet de Boer, 

0229 235311 en Herman Borger 0229 572511 
Vrijwillig Ouderenadviseur: Cisca Groeneveld, 0229 201519 

Adreslijst bestuursleden Seniorenvereniging NKL 
voorzitter   Anneke Zander  Populierenlaan 27 1657 AL Abbekerk   0229 582059 
Secretaris   Cisca Groeneveld P.Wariuslaan 1  1679 XD Midwoud   0229 201519 
Penningm.  Willy Barbiers  Lindenstraat 15  1657 AS Abbekerk   0229 582132 
2e secr.   Frida Otten  Molenstraat 31  1654 KA Benningbroek  0229 591586 
Lid   Anita Noverraz,  Papenveer 4,   1691 ET Hauwert   0229 201764 
Lid  Lammie Bregman Oosterstraat 12  1654 JJ Benningbroek  0621 447722 
Akt.cie  Ineke Nooij  Oostw. Dorpsstraat 6   1678 HD Oostwoud   0229 201006 
PR   Lucy v.d. Wal  Populierenlaan 46 1657 AN Abbekerk   0229 581947 

IBAN: NL70 RBRB 0944 3704 03 t.n.v. Seniorenvereniging Noorder Koggenland. 
Inschrijving KvK 67530575 

 

Agenda: 
 
  14 januari museum 
  21 januari Hauwert: Trien de Haan 
  11 februari museum 
  26 februari Regie in eigen hand 
 

https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/166/~/thuiszorg-en-mantelzorg
https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/166/~/thuiszorg-en-mantelzorg
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/thuiszorg
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/thuiszorg
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/thuiszorg
https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/thuiszorg
https://www.zorghulpatlas.nl/medische-zorg/thuiszorg/
https://www.zorghulpatlas.nl/medische-zorg/thuiszorg/

