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Beste leden, 
 
Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen. Met name senioren 
worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafspraak voor het coronavaccin. Als u kans ziet 
deze informatie onder uw leden verder te verspreiden, graag! Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 
Wellicht heeft u het al in een van de regionale kranten gelezen. In de editie van 20 januari van het Eindhovens 
Dagblad is een interview met KBO-Brabant opgenomen.  
Waar gaat het om? 
 

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona 
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! 
Hoe het echt werkt: 
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’ 
Waar kunt u terecht?  
KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld worden. 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.  
  
Voor ouderen en mensen met een beperking is een aparte website gemaakt,  lees meer -> Leven in coronatijd 
als je risico loopt | Vilans 
 

Uitslag puzzel van de maand DECEMBER 2020:   
In de vorige editie van ons seniorenblad “ONS” stond er in de Nieuwsbrief een interessante 

KRUISWOORDPUZZEL welke door zeer vele leden goed is ingevuld. 
Maar liefst 52 goede inzendingen. Het doet ons deugd dat we velen ook 
nu weer een groot plezier gedaan hebben en voorlopig zullen we de 
maandelijkse puzzel erin houden. Uit de ingeleverde goede inzendingen 

zijn deze keer uit de bingomolen gerold; Dhr. Bert van Neste (de Elzen 
1), Dhr. Wilbert Manders (Kuilenstraat 8) en Mevr. Riek van de Bolt 
(Hank 44). Winnaars van harte proficiat en uw prijs wordt thuis aan U  
overhandigd door voorzitter Joris Remmen.  

De juiste oplossing was; BLIJ  MET  ONZE  KBO  WANROIJ 

 
Voor de maand januari/februari 2021 zijn er weer nieuwe kansen. Zie hiervoor de nieuwe puzzel in deze 
Nieuwsbrief. Om in aanmerking te komen voor een van de beschikbare prijzen is het belangrijk dat u de 
oplossing bijtijds inlevert bij Koos Aben, Lindenplein 14 of via de mail; koos.aben1952@gmail.com  
Veel puzzelplezier en ook nu weer veel succes met het opsporen van de juiste oplossing. 
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Kruiswoordpuzzel      Januari 2021  HORIZONTAAL 

1 kermistent  5 takkenbos 

7 grasland  10 zigeunergroep 

12 dondergod  14 onfris  16 portie 

uit een nalatenschap  18 bosje 

20 waarmerken  22 studiefonds 

23 kledingstuk  24 vreemde 

munt  26 tongstreling  27 bergrug 

28 sorry  29 rugzak  30 kluns 

31 hogesnelheidstrein  33 inrich- 
ting  34 liefde  36 bijvoorbeeld 

38 grote zaal  40 deksel  41 on- 
dersteunen  43 kuil  44 spant 

45 zangstuk  47 donker Engels 

bier  48 ingenieur  49 list 

 
VERTICAAL 

2 geur  3 slee  4 slaperig  5 los- 
geraakte draad  6 krachtig 

7 stof  8 daar  9 snoep  11 
motorrijtuigenbelasting  13 kort jasje 14 

gewichtig feit  15 kleur  17 opening in een palet  18 vleessoort 19 opening van de luchtpijp 21 naar omlaag  23 
tropisch plantengeslacht  25 vrij op naam 27 jongensnaam  31 geroosterd brood met ham en kaas  32 
plotselinge windstoot  35 orgaan 36 wezen  37 plaaggeest 39 ver in de tijd  41 mondstuk  42 teugje  44 
businessunit (afk.)  46 algemeen overleg.  
 
De getallen 5  30  4  38  21  31  48  16  en  19  vormen een woord.  

 
Denk aan de uiterste inleverdatum:   Zondag 14 Februari 2021 
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         Vanwege het Covid-19 virus hebben we niet mee kunnen 
doen aan de Inloop – Computerdagen in Januari. 

 
Door meer tijd, thuis doorgebracht, kopen mensen vaak een nieuwe computer om te 
internetten, mailen, telebankieren enzovoort. Bij het kopen van een nieuwe computer 
moet je wel op een paar dingen letten.Ten eerste is er de zogenaamde rommel die de 
fabrikant er standaard op zet.  
Denk maar aan allerlei spelletjes en andere dingen die voor de fabrikant interessant 
zijn. Deze mag u er meteen afhalen. Daarnaast worden er verschillende programma’s 
opgezet die heel bruikbaar lijken maar waarvan je na een tijdje ze gebruikt te hebben, 
de melding krijgt dat je moet betalen. 
Berucht zijn de “gratis” virusprogramma’s die je enkele maanden mag gebruiken maar 
waar na die tijd voor betaald moet worden. In Windows 10 zit het echt gratis 
programma “Windows Defender” welke voor normaal gebruik prima voldoet en ook als 
meest veiligste uit de verschillende testen komt. 
Andere virusscanners zijn dan niet nodig. Wilt u toch een andere aanschaffen, zorg er 
dan wel voor dat u er niet twee tegelijk laat draaien. Ze bijten elkaar en geven 
foutmeldingen en u bent dan niet goed beveiligd. Dus altijd één virusprogramma 
tegelijk laten draaien. 
Een ander vaak meegeleverd programma is Microsoft 365. Dit is een programma met 
Word, Excel, PowerPoint, Acces, Outlook enz.  
Gebruik hiervan is meestal ook een maand gratis maar na die maand moet er ook 
betaald worden. 
Het goedkoopste Office-programma kost ongeveer € 150,-- en dan krijgt u hiervoor de 
homeversie. 
Een goede vervanger hiervoor is het programma “Libre Office” welk u gratis van 
internet kunt downloaden. Dit programma heeft bijna dezelfde mogelijkheden als 
Microsoft Office. 
Om er zeker van te zijn dat u het juiste programma van internet haalt, kunt u het beste 
naar de website www.seniorweb.nl gaan en daar in de zoekopdracht Libre Office 
zetten. Via SeniorWeb komt u dan tenminste op de juiste website terecht waar u dit 
programma veilig kunt downloaden. 
Mocht u nog vragen hebben over uw computer, laptop, tablet of telefoon, neem even 
contact op met ons via seniorwebwanroij@gmail.com 
  
Met vriendelijke groeten, 
 
Rob Lamers, locatie ambassadeur SeniorWeb Wanroij ( 06-28953150 ). 
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