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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief mei 2020 
 
 
Aan- of afmelden tel. 06-53304125 of per e-mail: kbo.bergeijk@gmail.com  
Correspondentieadres: Molenakkers 19f 5571 LB  Bergeijk  
Bankrek.:NL58 RABO 010 63 13 630 
 
Beste allemaal, 

Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid op deze aarde, zijn alle mensen 

eensgezind met hetzelfde bezig, (schreef Mark van Roosmalen) ieder naar eigen on - 

maar vooral mogelijkheden, wat dat ook moge zijn. 

Wij kunnen en mogen niet veel. Bij ons ouderen met dagelijkse vele activiteiten ligt ook 

alles stil. Wij zitten in de doelgroep en we moeten opvolgen wat voorgeschreven wordt: 

 - afstand houden  

 - geen ontmoetingen hoe lastig ook 

Dat dat niet makkelijk is weten we ook allemaal, we hebben daarom ook een project 

gestart om zoveel mogelijk mensen van 85 plus te bellen (geweldige actie Jo van Gorp). 

Ook KBO Brabant die echt actief in de weer is voor ouderen hebben zowel in april als in 

mei een nieuwe ONS  uitgebracht en wij als afdeling de nieuwsbrief zodat ieder toch een 

beetje op de hoogte blijft. 

Verder hebben we voor ieder lid een kleine aardigheid bedacht die we deze maand bij de 

nieuwsbrief doen. Ik wens ieder alle steun toe en is het zo dat je zelf of iemand in je 

omgeving steun, hulp  of wat dan ook nodig heeft, schroom niet en laat het weten. 

GEZONDHEID OP EEN  en dan de rest ! 

Alle Steun. Groet Wim Burgmans. 

 
Het RIVM adviseert nog steeds om sociale contacten zoveel als mogelijk te beperken, 
zeker voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar en/of een kwetsbare gezondheid hebben. 
Daarnaast is het niet verstandig om te reizen met het openbaar vervoer en het bezoeken 
van plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn zoals o.a. de supermarkt. Bezoek van en 
aan mensen met klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts wordt ook 
ten strengste afgeraden.  
 
Onze aandacht blijft uitgaan naar ouderen, kwetsbare mensen, mensen met een 
kwetsbare gezondheid, alleenstaanden en naar dorpsgenoten die wat extra aandacht 
kunnen gebruiken.  

Belangrijke data om niet te vergeten 

Op onze agenda staan nog de volgend data ingepland: 
Donderdag    9 juli Busreis Surf & Turf 
Maandag   3 augustus Busreis Overijssel Weerribben 
Vrijdag  11 september Busreis Bonn, de geheime stad van … 

 

Nieuwe leden 
Mw. Mart van de Vorst-Hermens  Hulsakker 6 
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Overleden leden 

 

Dhr. Piet Rombouts    Hooge Berkt 15 14-04-2020  84 jaar 
Dhr. Theo Slenders    Bucht 7  15-04-2020  81 jaar 
Dhr. Sjarel de Backer   v.d. Tillaartstraat 7 19-04-2020  90 jaar 
Dhr. Toon Verdonschot   Zonnebloemstr. 25 19-04-2020  82 jaar 
Mw. Riek van Geel-Aarts   Borkelsedijk 16 25-04-2020  81 jaar 
 

Waarschuwing Bankpas uitlenen 

Geef niet zomaar en niet aan iedereen je pinpas en pincode. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor je pinpas en pincode, het zijn privégegevens. Het beste is om deze met helemaal 
niemand te delen, dan heb je er ook geen zorgen over.  
Je vertrouwt elkaar en  kent elkaar goed, toch blijven je pinpas en pincode privégegevens. 
Je kunt zelf het beste bepalen of je het nodig vindt dat je je gegevens deelt. Als je gaat 
samenwonen en gezamenlijk de kosten betaald deel je vanzelf meer financiële gegevens.  
Het is dus goed om voorzichtig te zijn. Criminelen gebruiken vaak gewone rekeningen om 
crimineel geld op te storten om het vervolgens wit te wassen (de politie kan dan niet meer 
zien waar het geld vandaan is gekomen). 
Het geld wordt vervolgens weer doorgesluisd naar andere bankrekeningen. Het wil 
natuurlijk helemaal niet zeggen dat bekenden van jou dat ook doen, maar omdat dit 
gebeurt je moet wel voorzichtig zijn. Dit soort verzoeken komen vaak via internet.  
Als jouw rekening hiervoor gebruikt wordt ben je een geldezel. Je bent niet alleen 
slachtoffer, maar ook dader omdat je meegeholpen hebt door je gegevens te verstrekken. 
Check je saldo 
Of je het nu wel of niet geeft, het is altijd goed om regelmatig je saldo en afschrijvingen te 
controleren, bijvoorbeeld via mobiel bankieren app. Zo zie je of er geen rare bedragen af 
zijn gegaan die je niet bekend voorkomen.  
Als je instelt dat je niet rood kunt staan op je betaalrekening, dan kun je nooit schulden 
maken op je betaalrekening. 
 

Corona    De verandering 

Laten we samen deze verandering door staan we hebben een kans, 

Voor later weer een mooi leven, alles weer in een goede balans. 

Nu bescherming bieden, ondersteunen, warmte en goede moed geven 

Een klop op je schouder is een oprechte stimulans in ieders leven 

Samen nemen we hindernissen, geven elkaar die kracht, 

Voor heldere, zonnige dagen, maar ook bij een donkere nacht. 

In het volste vertrouwen geven we elkaar steeds heel veel moed. 

Zo komt het met veel kracht en levenslust vast wel weer goed. 

Het beste.    

Groetjes Piet Boudewijns. 

 


