Maandbericht
Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen Schagen (SBOS)

ABOS

KBO

Secretariaat:
Regioplein 149
Telefoon. 0224-216064
abos.secretariaat@gmail.com
Ledenadministrateur 0224-751111

Secretariaat:
Roosstraat 26
Telefoon 0224-214038
bmmbakker@quicknet.nl

PCOB

Secretariaat:
Kwikstaarthof 1
Telefoon 0224-785060
lvddonker@hotmail.com

30e Jaargang – Nummer 440
ACTIVITEITENCENTRUM ”ONDER DE ACACIA’S” – Adres: Acaciaplein 400 – Telefoon 06-15402387
RADIO: iedere zondag van 9.00-10.00 uur op Noordkop Centraal het programma ”Vroeg of Laat” voor senioren.
Schagen FM radio (analoog): te ontvangen op de kabel 96.5 en zonder kabel FM 107.7. Digitale radio via Tv-kanaal 915
(Ziggo) en1122 (KPN, Telfort, XS4ALL)

WEBSITE: www.sbo-schagen.nl

Programma april 2021
Alle activiteiten zijn in “Onder de Acacia’s”,
tenzij anders vermeld.
MAANDAG 19 april: Klassieke muziek voor de
liefhebbers. Aanvang 13.45 uur. (zie bericht).
WOENSDAG 21 april: Filmmiddag voor de
liefhebbers. Aanvang 14.00 uur. (zie bericht).
Voor alles geldt:” onder voorbehoud vanwege
de lockdown”.

SBOS-nieuws
Klassieke Muziekluistermiddag
Onder voorbehoud corona
Op maandag 19 april willen we het proberen
mits de regels van het RIVM het toelaten. Zou het
lukken? Houd u dit vooral in de gaten, of bij twijfel
bel dan zelf Ad Hasselton op 0224 -227412.
Samen op weg met de nieuwe jaargang van onze
muziekmiddagen. Mogen we stellen dat we binnen
onze gezamenlijke ouderenbond SBOS in Schagen
op een unieke wijze bezig zijn?
Naast de onzekerheden, veroorzaakt door corona,
weten we elkaar gesteund in onze
muziekvoorkeur en niet in de laatste plaats in
onze gezelligheid. Brengt u voor deze middag een
paar van uw favoriete CD’s mee, zodat we een
ruime keus kunnen
maken uit onze
“sprokkelmand“.
Hieruit kunt u, met
gesloten ogen om
toerbeurt een “greep“
doen onder het motto:

“misschien wordt mijn CD wel gedraaid”.
Kenmerkt u dan wel uw CD met uw naam en
vermeld u dan ook voor welke track u gekozen
heeft. We hopen dat deze middag, die om kwart
voor twee begint, gewoon mag doorgaan. Graag
tot ziens in goede gezondheid en weet dat u van
harte welkom bent! Ad Hasselton.
Het doorgaan van de muziekmiddag is onder
voorbehoud vanwege de lockdown.
Levenslooptegoed
Geen goed nieuws over levenslooptegoeden. Sinds
2013 is de opname van levenslooptegoed
bestedingsvrij. Maar het overgangsrecht voor de
levensloopregeling vervalt inmiddels per 1
november 2021. Kort en bondig betekent dit dat
een nog resterend levenslooptegoed eind oktober
2021 vrijvalt. Dat tegoed is op dat moment belast.
Dit kan voor belastingplichtigen nadelig uitpakken
en kan leiden tot een hoger belastingtarief. Voor
sommigen leidt het zelfs tot het vervallen van
toeslagen. Een goed alternatief is het direct
omzetten in een lijfrente. Ook daarmee is de
directe heffing van de baan en kan het tegoed
aangewend worden voor een
oudedagsvoorziening. Voor de onwetenden onder
ons: de levensloopregeling is een spaarregeling
waarmee werknemers via hun werkgever fiscaal
vrie
ndel
ijk
kon
den
spar
en.

Vaccineren
De priklocatie is in Alkmaar. Er komt geen
priklocatie in Schagen heeft de GGD NHN
meegedeeld. Het is niet mogelijk om het vaccin via
de eigen huisarts te halen. Dit heeft te maken met
de koeling en logistiek. Over de nabije toekomst
met andere vaccins is nog niets te zeggen.

Vervoer naar priklocatie
Wie uitgenodigd is voor een inenting en zelf geen
vervoer heeft, kan bellen met Graag Gedaan
(WPW) via het telefoonnummer0224-296 366.
Of met Taxi Noordwest via 06-53911499. De
reiskosten worden vergoed door de gemeente
GGD vaccineert géén ouderen aan huis
Past u alstublieft op !!!!!!
We ontvangen berichten dat ouderen in onze
regio worden gebeld door mensen die zich
voordoen als werknemers van de GGD. Deze
mensen willen een afspraak maken voor een
coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt
niet! De GGD neemt geen contact op met ouderen
over het vaccineren en komt ook niet bij mensen
thuis om te vaccineren.
Nieuwe vorm oplichting
Trap er niet in. Een nieuwe vorm van oplichting
is opgedoken: de bank-aan-huis-oplichting. Uw
bank vraagt nooit om uw pincode, betaalpas of
inlogapparaat en zal deze nooit bij u ophalen. Een
oplichter belt u en doet zich voor als iemand van
uw bank. Het kan zijn dat u in het schermpje het
echte nummer van de bank ziet. Toch is het niet
uw bank! De nep- bankmedewerker maakt u eerst
bang met een smoes door bijvoorbeeld te zeggen
dat er een verdachte grote betaling vanaf uw
bankrekening is gedaan, of dat uw computer niet
meer veilig is of dat uw betaalpas of

inlogapparaatje vervangen moet worden. Daarna
maakt de nep-bankmedewerker u wijs dat iemand
van de bank bij u langs moet komen (tja, corona, u
kunt niet naar het kantoor komen, dus wij komen
naar u) om de problemen op te lossen of om uw
pas of inlogapparaat op te halen. Sommige
criminelen zijn vervolgens zo brutaal dat ze zich
naar binnen weten te praten om zogenaamd even
te helpen met uw computer. Dan heeft u zeker te
maken met oplichting. Pas op !

ABOS
Filmmiddag onder voorbehoud corona
ABOS organiseert op woensdag 21 april,
aanvang: 14.00 uur, een
filmmiddag in ons
activiteitencentrum aan het
Acaciaplein. Het is een proef, bij
succes komen er meer. De film is
een reisverslag van een bezoek van
Ineke Kniese (de nieuwe
penningmeester van de SBOS) en
haar man aan Oeganda met mooie
beelden van zeldzame Berggorilla’s en van een
botanische tuin gelegen aan het Victoriameer.
Koffie en thee zijn gratis. Ook leden van KBO en
PCOB zijn welkom. Aanmelden is verplicht bij
Eugeen Hoekstra, telefoon 0224-216842
(inspreken op voicemail mag ook) of via email
eugeenhoekstra@ziggo.nl Het doorgaan van de
filmmiddag is onder voorbehoud vanwege de
lockdown.

Wat anderen doen
Goedkope rijbewijskeuring Senioren - Schagen
Seniorenchauffeurs met rijbewijs CD/E, die voor
verlenging van hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope
Keuringen op 16 april bij Pand Raak, Laan 21, en
vervolgens eens per maand bij Pand Raak. Voor
informatie en het maken van een afspraak belt u:
085-883616 of via www.goekopekeuringen.nl
Tarief 75jaar plus: B/E € 40,00 (incl. BTW).
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een
gezondheidsverklaring gekocht te worden bij de
gemeente of via internet op www.mijn.cbr.nl
(inloggen met DigiD).
Nadat u de vragen heeft beantwoord stuurt u de
verklaring naar het CBR. Het kan enige weken
duren voordat u de papieren, die de arts moet
invullen, thuisgestuurd krijgt van het CBR. De
verwerking en beoordeling door het CBR kan
enkele maanden in beslag nemen. Maak ruim van
tevoren een afspraak voor de keuring.

Fijne Paasdagen allemaal

