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➔ Voorwoord 

Beste mensen, deze nieuwsbrief staat in het 

teken van de komende activiteiten in september 

en Campagne Senioren Veiligheid. De 

Coronaregels zijn nog wat verder aangescherpt 

en vooral wij, de ouderen, moeten erg 

voorzichtig zijn. Vooral ook omdat we ons 

mengen tussen de verschillende groepen: 

Kinderen(klein), jongeren (schoolgaande), 

werkenden en wij ouderen. 

Ik hoop dat jullie hebben genoten van de 

consumptiebon en de Brouwerijtuin bij De 

Gouden Leeuw. Aankomende woensdagmiddag 

van 14-16 uur s ’middags life met muziek. Denk 

eraan: niet meezingen, polonaise, staan of 

verplaatsen. Veel plezier blijf gezond en let op 

elkaar. 
Van de voorzitter Henk Stoop 

➔ Activiteiten September 

In de bestuursvergadering van donderdag 20 aug. zijn 
een aantal beslissingen genomen die consequenties 
hebben voor onze activiteiten: 
▪ Jaarvergadering 2020; is vervallen door corona. 

Aangezien we minimaal als bestuur onze financiële 
verplichtingen moeten nakomen, zullen we in de 
Nieuwsbrief 10 van 28 sept. een verslag plaatsen 
van de kascommissie. De kascontrole is uitgevoerd 
op 23-01-2020 door Dhr. Vermeulen en Mevr. 
Heeren en is goed bevonden. Op donderdag 8 okt. 
van 11.00 tot 12.00 uur is er de gelegenheid voor 
belangstellenden om met het bestuur  inzage te 
hebben over het boekjaar 2019 .  

▪ Ouderen gymnastiek; we proberen 7 sept. te 
beginnen.  
- Afgesproken is of Elly Paridaans kan beginnen met 
een aangepast (Corona) gymprogramma. 
- Elke deelnemer krijgt een voorstel over het 
aangepast gymprogramma voor akkoord 
- met D’n Boogerd moet hierover nog afspraken 
gemaakt worden over deze opzet 

▪ Koersbal; wachten de regels nog af maar probleem is 
dat de ballen door iedereen worden aangeraakt en 
ontsmet moeten worden 

▪ Samen Eten gaat door in De Gouden leeuw op 24 
aug. De uitnodiging is reeds verstuurd 

▪ Inloopmiddagen; vervallen tenzij nieuwe voorstellen 
van D’n Boogerd  

▪ Bingo; vervalt op 24 sept. 
▪ Bridge; eerste dinsdag in okt. duurt nog even. Zoals 

het er nu uitziet kan het niet in de Schrieders zaal.  
D’n Boogerd komt met een andere oplossing met 
wellicht andere financiële gevolgen  

➔ Campagne Senioren en Veiligheid 

Maak het ze niet te makkelijk!  
In september start het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid een campagne, genaamd Senioren en 

Veiligheid. KBO-Brabant werkt samen met het ministerie, 

om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk bent 

geïnformeerd over dit onderwerp.   

Hoewel ouderen in algemene zin niet per sé vaker 

slachtoffer worden van strafbare feiten, is ieder 

slachtoffer er een te veel. Slachtofferschap kan iedereen 

overkomen en dus ook elke oudere.  

De campagne besteedt aandacht aan concrete adviezen 

en tips die slachtofferschap zoveel mogelijk kunnen 

voorkomen. Wanneer iemand toch slachtoffer is 

geworden, is het van belang dat het bespreekbaar kan 

worden gemaakt en er aangifte van wordt gedaan bij de 

politie. 

  

Wat kunt u in de maand september verwachten 

▪ In de Ons van september wordt minister 

Grapperhaus geïnterviewd; 

▪ Elke week wordt een ander thema behandeld:  

o 1/9 t/m 7/9     : Meekijken bij pinnen 

o 8/9 t/m 14/9   : Babbeltrucs 

o 15/9 t/m 21/9 : Hulpvraagfraude (via WhatsApp). 

o 22/9 t/m 28/9 : Phishing 

▪ Op de website van KBO-Brabant komt een pagina 

waar u alle informatie kunt vinden. Er worden onder 

meer filmpjes en webinars gepresenteerd. Webinars 

zijn vergelijkbaar met tv-programma’s maar worden 

uitgezonden via internet. Onze directeur Wilma 

Schrover neemt deel aan het thema Hulpvraagfraude 

(week 38); 

▪ Onder leiding van presentatrice Catherine Keyl 

worden de vier webinars gegeven, met deskundigen 

in een panel. Op de website van KBO-Brabant 

worden de links naar deze webinars geplaatst. Ook 

op de traditionele radio en TV zal naar alle 

waarschijnlijkheid aandacht worden besteed aan de 

onderwerpen;  
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