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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief april 2021 
 
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 
 

Mededeling 

Twee ”Webinars” tijdens Campagne Senioren en Veiligheid 
KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de 
campagne Senioren en Veiligheid. Deze vindt plaats in april. 
Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur Kees Hulst of de Webinars 
met Catharine Keyl gezien?  
Hierbij werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en 
phishing. 
 
Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van senioren en veiligheid. Deze 
maand wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking 
met de ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, Seniorenweb en de 
Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV. 
 
Er worden twee Webinars georganiseerd die door Catherine Keyl worden gepresenteerd. 
Catherine zal u samen met de tafelgasten, waaronder de politie, voorlichting geven om 
deze nare vormen van criminaliteit te voorkomen. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Webinars. 
Op 15 april is de Webinar over Spoofing. Spoofing is oplichting waarbij de oplichter zich 
voordoet als uw bank en u op deze manier geld probeert af te nemen. Ook deze keer laat 
acteur Kees Hulst in een filmpje zien hoe Spoofing in zijn werk gaat en wat u er tegen kunt 
doen. Ook komen de onderwerpen babbeltrucs, meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en 
phishing weer aan bod. 
Op 22 april kunt u kijken naar een Webinar over online veiligheid. U krijgt informatie over 
hoe u veilig kunt internetten. U krijgt uitleg over het belang van het gebruik van 
wachtwoorden, het belang van het maken van updates, het gebruik van een virusscanner 
en het maken van back-ups. Het is belangrijk dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op 
klikt! 
U kunt de Webinars volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl: 

-Op donderdag 15 april om 10.30 uur het Webinar over spoofing; 
-Op donderdag 22 april om 10.30 uur het Webinar over veilig internetten. 

Als u niet in de gelegenheid bent om het Webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt altijd op 
een later moment de Webinars terugkijken. 
Gaat u hiervoor naar de website maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u 
uitkomt. 

Nieuwe leden 

Dhr. Kees Cox    Pr. Ireneplein 14 
Mw. Koos Cox-Tilborghs   Pr. Ireneplein 14 
Dhr. Wim Roestenberg   Gerardusweg 23 
Mw. Rinie van Gompel   Papaverstraat 15 
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Overleden leden 

Mw. Anny van Gils-van de Ven  van de Valgaetstraat 7 28-01-2021 92 jaar 
Dhr. Kees Kuijken    Pastoorshof 24  02-03-2021 90 jaar 
 

KBO afd. Bergeijk wenst alle familieleden veel sterkte toe  bij de verwerking van dit verlies. 

Data om niet te vergeten: 

Belangrijke mededeling i.v.m. belasting invullen. 

Op het moment dat wij deze nieuwsbrief maken is nog niet bekend of wij in april in de 

Kattendans mogen om de belastingaangiften te laten invullen. 

De datums om dit te laten doen hebben we moeten verzetten omdat de mensen van de 

FNV op donderdag verhinderd zijn. De datums zijn nu verplaatst naar Woensdag 7 en 

Woensdag 14 april. Wij laten u deze week weten op welk tijdstip u bent ingedeeld.  

Mocht het in de Kattendans niet doorgaan dan zullen de belastinginvullers van de FNV 

telefonisch contact met u opnemen. 

Gedicht van de hand van Piet Boudewijns 

De winter is voorbij. 

 

Als de vogels in alle vroegte weer zingen in koor 
dan voelen zij zich hier zo gelukkig en blij worden hoor. 
Het voorjaar, alles groeit en de zomer gaat er aan komen 
veel jonge knoppen groeien dan weer aan de bomen. 
Alles ontpopt zich dan en wordt weer mooi en zo pril 
als je dat dan weer ziet dan word je toch wel even stil. 
Ook het zonnetje schijnt dan weer zo heerlijk naar binnen 
Alle handen jeuken weer, de opmaak kan beginnen. 
Nu kijken we samen nog door de struiken over het mooie uitzicht uit 
en genieten van dit alles met de warme zonnestralen op onze huid. 
Kijken naar de krokussen, wilde bloemen die al staan te pronken 
de gekleurde rododendrons die straks ook al naar ons staan te lonken. 
Geweldig zoals de natuur dan bezig is weer te ontluiken 
terwijl de rode zon iedere avond onder gaat duiken 
Genieten van de krekels en kikkers zo kwakend in de sloot 
en de vele mooie bloemen, blauw, geel, wit, paars en rood. 
Vele fladderende vlinders zij lijken wel van een zacht fluweel 
ook de kleine zwarte mieren zij lopen zo keurig in het gareel 
Luisterend naar de koekoek en de kievit die in de verte roepen 
ook de schapen met hun lammetjes zien we in grote groepen 
Samen genieten van de veranderende natuur al lopend door het gras 
kijkend naar dit alles, zo is iedereen blij en weer in hun sas. 
Heerlijk het voorjaar dat mag hier eeuwig blijven duren 
Maar over enkele maanden gaan ze de zomer weer sturen. 
Het Coronajaar is hopelijk snel voorbij, het zit erop voor deze keer, 
Schenk ons een mooi voorjaar en een gezellige zomer deze keer. 
 
Beste KBO leden, ga weer fietsen, wandelen en er op uit, geniet er van, 

Bewegen doet leven, maar gun ons ook wat activiteiten als het kan. 

Groetjes Piet 


