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Beste leden, 
 
Hopelijk kunnen velen van u terugkijken op prettige 
feestdagen en een gezellige jaarwisseling ondanks de 
bijzondere omstandigheden. 
Alle mooie voornemens voor een beter nieuw jaar ten 
spijt wordt ons geduld al heel snel verder op de proef 
gesteld. Naast alle maatregelen die al genomen zijn, 
kennen we nu ook een avondklok. Zoals met elk 
onderwerp zijn daar allerlei meningen over, ten voordele 
en ten nadele. 
Het zal ons allen wat waard zijn als met deze “zware” 
maatregel en een snellere vaccinatie het virus onder 
controle gebracht kan worden. We blijven reikhalzend 
uitkijken naar de periode van versoepeling, maar 
onzekerheid zal nog enige tijd blijven duren. 
 
Door alle omstandigheden hebben we onze 
bestuursvergadering van december laten vervallen. Op 
25 januari hebben we een digitale vergadering gehouden. 
Niet zo handig als een fysieke bijeenkomst, maar we 
willen wel aan de slag. Doordat er nog geen massale 
activiteiten kunnen plaatsvinden is er voor ons ruimte om 
ons te bezinnen op het beleid van de vereniging. Ook 
doen we een beroep op ieders creativiteit om te kijken 
wat we wel kunnen, of wat we al wel kunnen 
voorbereiden. Mede geïnspireerd door drie gasten bij 
Jinek die deze positieve insteek hanteren met betrekking 
tot de organisatie van het Songfestival, het EK voetbal en 
de Olympische spelen. 
We kunnen niet blijven wachten op het moment van 
versoepeling want dan zijn we mogelijk te laat voor de 
actie of het moment waarop we iets willen laten 
plaatsvinden. Kortom, wij gaan aan de slag!! 
 
Graag willen we allerlei zaken voorleggen aan onze leden 
maar dat laat zich moeilijk organiseren. Alle leden kunnen 
we bereiken via de maandelijkse nieuwsbrief, ongeveer 
een derde van alle leden kunnen we via email bereiken. 
Echter, de respons op vragen die gesteld worden is zeer 
beperkt, zeg maar minimaal. Maar als bestuur willen we 
graag vooruit. Uiteraard mag u ons altijd om verdere 
toelichting vragen over genomen besluiten. Wij kunnen 
ook leren van uw feedback. 
De algemene ledenvergadering, waar u uw stem kunt 
laten gelden en wij ons nader kunnen verantwoorden, 
hopen we in april te kunnen organiseren. Afgelopen jaar 
heeft KBO Brabant daar al allerlei adviezen en juridische 
onderbouwing voor gegeven. 
 
Op de jaarvergadering hebben we een 
contributieverhoging voorgesteld. Daar waren meerdere 
bemerkingen over gemaakt. We hebben voor u een 
positieve reactie. 

 
In navolging van KBO Brabant is vastgesteld om voor 
2021 geen verhoging in te voeren. Dus onze contributie 
voor 2021 blijft staan op € 24 per lid. 
 
Tot slot, een nieuwe naam voor de vereniging? We 
hebben 30 suggesties ontvangen en in de vergadering 
van 25 januari willen we daar een keuze in maken. In de 
volgende nieuwsbrief zullen we hier verder op 
terugkomen. De tunnel wordt jammer genoeg telkens wat 
langer, maar laten we ons richten op het licht aan het 
einde van de tunnel! 
  

Blijf fit en gezond, zorg goed voor elkaar EN hou vol !!! 
 

Chris van Broekhoven. 
 
Pas op voor oplichting !  
KBO Brabant heeft signalen ontvangen dat senioren 
worden benaderd door oplichters. Het gaat over een 
nepafspraak voor het coronavaccin. De daders doen zich 
(bijvoorbeeld) voor als ‘Team Thuiszorg’ of ‘GGD’. Of het 
is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, 
Thuiszorg en GGD. Mensen worden gebeld om een (nep) 
afspraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt 
geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een 
antwoord paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat het 
slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel 
alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek. Er 
wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.  
Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen 
geld afhandig te maken. 
De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis! 
De GGD’s vragen nooit geld voor coronatesten of 
vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het 
coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die 
brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD 
om een afspraak te maken. 
Vertrouw altijd op uw ‘niet pluis gevoel’ 
Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij 
de politie. Heeft u wel geld aan oplichters 
overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het 
betaalverkeer nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de 
fraudehelpdesk: 088-7867372. Bij twijfel kunt u altijd de 
GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook 
in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 

 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        NIEUWSBRIEF KBO Afdeling Drunen 
Februari 2021 

Van de voorzitter
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Wat betekent de avondklok voor mantelzorgers? 

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in, deze duurt 
tot 10 februari 4.30 uur. Tijdens deze periode blijft 
iedereen vanaf 21.00 uur ’s avonds tot de volgende 
ochtend 4.30 uur binnen. Mensen mogen alleen bij 
uitzondering de straat op en hebben daarvoor een 
verklaring nodig. 
Bent u mantelzorger en woont degene voor wie je zorgt 
niet bij je in huis? En heeft de hulpvrager tussen 21.00 en 
4.30 uur mantelzorg nodig die je niet kunt verschuiven 
naar een moment voor of na de avondklok?  
Dan mag je hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat 
je dan een Eigen verklaring avondklok bij je hebt. 
 
Meer informatie kun je vinden op mantelzorg.nl/avondklok 
of  www.rijksoverheid.nl.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Onderstaand hebben we de puzzel van KBO-Brabant 
geplaatst. 
 
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in 
alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar 
overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende 
letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing. 
 
Wij wensen u veel puzzelplezier 
 
 

AASETER 
AGEREN 

ALBINO 

BEULEN 
BEWEGING 

BORDES 
CREATINE 

DAGVLINDER 

DELER 
DOKKEN 

DONATIE 
DOORKOMEN 

DRIEBANDEN 

EICEL 
GAREN 

GOKJE 

GRIET 
HIAAT 

HOGESCHOOL 
HORIG 

INBOETEN 

IRRITANT 
KOETSJE 

KORAN 
KRUISBOOG 

LEESWOEDE 

MELKDISTEL 
NABLOEI 

NOTIE 

ONTZAG 
ONZIN 

PANTYKOUS 
PARDON 

PASEN 

PERSEN 
PICOBELLO 

PIOEN 
REGAAL 

SANITAIR 

STORTBUIEN 
TOTAAL 

ZUINIGHEID 
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