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Beste leden, 

Op 23 maart jl was de persconferentie aangaande het Coronavirus. Onze minister-president Mark 
Rutte vertelde ons dat de besmettingen alleen maar waren toegenomen, terwijl eenieder het tegendeel 
verwachtte. Voorlopig geen versoepelingen, behalve dat de Avondklok 1 uur later in gaat naar 22.00 
uur vanaf woensdag 31 maart. Of er versoepelingen in het vooruitzicht liggen, horen we 13 april a.s. 
Aan het einde van de tunnel verschijnen voorlopig nog geen lichtsignalen, dus het blijft afwachten hoe 
alles zich gaat ontwikkelen. Houd u aan de regels en blijf gezond.  

KBO-bestuur steekt mede de handen uit de mouwen bij aanplanting van 
het Kattepedje op maandag 1 maart jl. 

Het mooie aangelegde wandelpad door de Wanroijse natuur is voor velen een 
geweldige uitdaging om dit unieke pad eens te gaan verkennen. Dankzij de vele 
inspanningen van diverse Wanroijnaren is het er na vele jaren toch van 
gekomen. Dank aan de initiatiefnemers in deze voor hun doorzettingsvermogen. 

Ook de rustplaats langs de route verdient een pluim, daar ter plekke een 
duidelijke beschrijving van het Kattepedje is te lezen. Men kan er tevens goed 
vertoeven op de attributen die er zijn gekomen voor hen die gezellig willen 

kletsen, verhalen vertellen, of zomaar even een rustpauze willen nemen. Helpt u ook mee de 
omgeving rein te houden en afval mee te nemen naar huis, want “Opgeruimd staat netjes”. 

Het wandelpad is goed toegankelijk voor personen met een rollator, rolstoelhouders en/of scootmobiel. 
Dit pad is een grote aanwinst voor ons dorp en laten we er allen trots op zijn. Nu de aanplant langs de 
route is voltooid zal het er over een tijdje fleurig uit komen te zien. Vele planten in diverse grootte en 
kleuren sieren dit wonderschone wandelpad van +/- 1,2 km. Geniet er allen van !!! 

 

Uitslag puzzel van de maand Februari/Maart 2021:   
In de vorige editie van ons seniorenblad “ONS” stond er in de 
Nieuwsbrief een interessante KRUISWOORDPUZZEL welke 
door zeer vele leden goed is ingevuld. Ook nu kwamen er 43 
goede inzendingen binnen. 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. Piet Willems ( Hoevensestraat 26 ), 

Mevr. Mariet Peters-Donkers ( Klompenmakersstraat 18 ). Sinds de invoering van de puzzels 
is dit voor Mariet de tweede keer dat het lot haar goed gezind is. De derde gelukkige welke uit 
de bingomolen rolde is Mevr. Ine Poodt ( Molenstraat 8 )  Winnaars van harte proficiat. U krijgt 
uw prijs thuis overhandigd door voorzitter Joris Remmen. 

De juiste oplossing was;  V E R W A C H T I N G 
 
Voor de maand APRIL 2021 zijn er weer nieuwe kansen. Zie hiervoor de nieuwe puzzel in 
deze Nieuwsbrief. Veel puzzelplezier en ook nu weer veel succes met het opsporen van de 
juiste oplossing. 
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Een dief is makkelijk te herkennen aan een zwart maskertje voor 

zijn ogen, een petje op en een zak over zijn schouder !!  
Althans,….zo was dat misschien vroeger, maar tegenwoordig ziet een 
dief er net zo uit zoals u en ik.  Gewoon op het eerste gezicht een leuke jongen of 
meisje, en erg handig met de computer. En daar zit nu juist het probleem want  de dief 
van vandaag komt op een andere manier aan zijn geld, of eigenlijk moet ik zeggen aan 
UW geld. U kent het vast van verhalen, de telefoontjes van de bank of u  even uw 

pincode wilt doorgeven. Het telefoontje van uw kind of kleinkind om even geld over te maken. Babbeltrucs, 
meekijken bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing,…….en het zijn allemaal hele aardige mensen die gewoon 
uit zijn op uw geld en waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. 

Ook de Overheid waarschuwt regelmatig en zo heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid  
in samenwerking met vele andere partijen, de campagne senioren en veiligheid op de 
agenda staan. 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 Belangenvereniging van Senioren;  ANBO, KBO-PCOB, KBO-
Brabant, NOOM, Seniorenweb en de Koepel Gepensioneerden, de Politie en het CCV en met de 
bedoeling om met name de Ouderen te beschermen tegen deze vorm van oplichting.  

Er worden in de maand april  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. En,…….U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Webinars. 
Gewoon thuis achter uw laptop en als u niet weet hoe dat werkt,…..er is vast wel een vriendelijke buurman of 
(klein)kind of een lid van uw Belangenvereniging van Senioren die u een handje wil helpen. 

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. Kees Hulst (u weet wel van “het geheime dagboek van Hendrik 
Groen”)  laat 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 over 
spoofing en op donderdag 22 april over veilig internetten. Beide dagen steeds om 10.30 uur. Wanneer u niet in 
de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip te volgen dan kunt U altijd op een later moment de Webinars 
terugkijken. Gaat u hiervoor naar de website “maakhetzeniettemakkelijk.nl” op een moment dat het u uitkomt.  

Nog een paar nuttige tips: Geef nooit uw eigen pinpas en pincode aan iemand mee, als u zelf 
niet meer in staat bent om te pinnen of geld te halen. Ook niet aan familie! Misbruik begint 
vaak met kleine bedragen die extra gepind worden of geld dat uit uw portemonnee wordt 
gestolen.  
Zorg dat er niet teveel geld op uw betaalrekening staat. Boek het extra geld over naar uw 
spaarrekening. Vertrouw niet iedereen. Wees alert op mensen die ‘ineens bevriend‘ met u 

willen worden, uw vertrouwen winnen en vervolgens uw financiën gaan doen/ misbruik maken van uw geld. 

En tot slot,…..bestellen en betalen via je computer vinden veel Ouderen maar eng. Denk er eens over 
na om meer te leren over omgaan met je computer. De Rabobank leert Ouderen hoe zij veilig kunnen 
bankieren via internet. Seniorweb geeft regelmatig trainingen (kijk eens op www.Seniorweb.nl en 
bellen kan ook 030-2769965) of informeer eens bij uw eigen KBO, de Belangenvereniging van 
Senioren.  
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Beste leden, 

 In de vorige Nieuwsbrief hebben we alle leden vriendelijk verzocht om 
hun huidige leden-gegevens opnieuw in te dienen bij het secretariaat van onze KBO. 
Velen onder u hebben direkt gereageerd en aan dit verzoek voldaan. Hartelijk dank hiervoor. 
We kunnen ons ook indenken dat ons verzoek aan uw aandacht is ontsnapt en stellen het 
bijzonder op prijs wanneer u de gegevens alsnog wilt indienen, zodat we het ledenbestand in 
zijn totaliteit op peil kunnen brengen en houden. Binnenkort zult u door een van de 
bestuursleden hiervoor worden benaderd. We zien ook uw gegevens met belangstelling 
tegemoet. Mogen wij alsnog op uw medewerking rekenen ! Bij voorbaat dank. 
 

  Sinds vorige week, 16 maart, is tijdens de dinsdagmiddag het Jeu de 
Boules weer opgepakt. De banen zien er weer vlekkeloos uit en er wordt binnenkort weer de 
nodige grind aan de banen toegevoegd. Nu het weer zo langzamerhand steeds beter wordt en 
de temperatuur gaat stijgen is het aangenaam vertoeven bij Jeu de Boulesvereniging “DE  
GIESSENHOEK”. We mogen weliswaar met slechts vier personen op een baan spelen en 
dienen de richtlijnen van het RIVM ( 1,5 mtr afstand van elkaar ) nauwlettend op te volgen. 
Koffiedrinken is er helaas nog niet bij, dus dat doen we dan ook maar na afloop lekker thuis. 
Sporten in de buitenlucht is ook goed voor U, dus kom weer naar het Jeu de Boules en doe 
lekker mee. Aanvang 13.30 uur bij de Vrouwen van de Bron. U komt toch ook ! Nieuwe 
geinteresseerde leden zijn van harte welkom en voor de jeu de boulesballen wordt gezorgd. 
Graag tot ziens ! 

Fietsclub “Knabbel en Babbel”  heeft nagenoeg het gehele afgelopen jaar elke twee 
weken gefietst in de regio. Ook nu dienen we ons nog altijd aan de overheidsregels te houden en dit 
wordt dan ook goed opgevolgd. Elke 2e en 4e woensdag van de maand wordt er  
gezamenlijk gefietst in de regio en we vertrekken vanaf De Soos om 13.30 uur. De afstanden 
varieëren van 32 tot +/- 45 km. Tijdens de route wordt er ruim aandacht besteed aan tussenpauzes, 
waarbij een versnapering en de koffie (of iets dergelijks) niet wordt vergeten. 
Er wordt uitsluitend gefietst bij droog weer en het gaat er altijd gezellig aan toe. Je bepaalt zelf naast, 
of met wie je fietst. Rond de klok van 17.00 uur zijn we allen weer terug in Wanroij en mogen we 
terugblikken op een sfeervolle en mooie fietsmiddag. Rond deze tijd krijgt menigeen weer de kriebels 
en we nodigen u allen weer uit om mee te gaan fietsen. Velen kijken uit naar deze fietsdagen. Voel u 
welkom, breng de banden op spanning en u draagt zelf uw steentje bij aan een mooie ontpanning. 
Hebt u ook interesse, ga dan een keer mee en proef de gezellige sfeer. Niet twijfelen maar gewoon 
doen. U komt toch ook ! 
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