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Vanuit het bestuur

Beste leden van KBO-HEB,

In deze nieuwsbrief zult u merken dat er nog steeds geen activiteiten 
kunnen doorgaan. Dit allemaal door de maatregelen die genomen zijn in 
verband met het coronavirus. 
Als bestuur vinden we dit erg vervelend, maar we zijn eraan gebonden en 
kunnen er niets aan veranderen.
Wel vinden we het belangrijk om u te laten weten, dat we ons verbonden 
voelen met u, die steeds maar thuis moet blijven, bijna geen contacten 
heeft en o zo graag weer eens op pad zou willen gaan.
Voorlopig willen we u op het hart drukken dat het voor uw eigen veiligheid 
en gezondheid is om vol te houden.
Mocht u vragen hebben of eens met iemand willen praten, kan dat 
natuurlijk altijd. In deze nieuwsbrief vindt u, bij het artikel van de belcirkels, 
wie u dan zou kunnen bellen.
Let op: vlak voor Kerstmis (22, of 23 december) gaan we u bezoeken en een
kerstgroet brengen.

BELCIRKELS 
Eerder dit jaar schreven wij al over de zogenaamde Belcirkels van KBO-
Brabant en KBO HEB.  Wij willen deze opnieuw onder de aandacht brengen,
want de pandemie duurt wel erg lang. 
In zo’n cirkel kunt u elkaar regelmatig bellen. Gewoon om te vragen hoe het
gaat, om uw zorgen te delen of gewoon voor een praatje. Zo hoeven we de 
coronacrisis niet alléén te doorstaan. Zie www.kbo-brabant.nl/belcirkels/
DE BELCIRKEL VAN KBO HEB
Wilt u liever met een “vertrouwd gezicht” bellen, dan kunt u voor een 
praatje ook terecht bij onze eigen
bestuursleden: 
Cees van Hoof tel. 06 5364 6275
Liesbeth Noordermeer tel. 06 1366 7152
Wijnand Bles tel. 06 2027
6140
Ad Broeders tel. 06 5393 3572
Ineke van Riel tel. 06 1274 3966
Paul Buiks tel. 06 2443 0298
Piet Kuijpers tel. 06 5361 7981
Cor Vennix tel. 06 4027 5996
Samen komen we hier doorheen; houd moed!
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Activiteiten  
Sport en spel
Alle activiteiten liggen tot op heden stil. Dit i.v.m. de coronamaatregelen. 
Daar houden wij ons aan. Onze binnenactiviteiten zoals yoga, bridge, 
handwerken, en koor liggen tot het einde van dit jaar stil. Als we de 
buitenactiviteiten weer mogen opstarten, kunnen we daar meteen mee 
aanvangen. Dus is het afwachten op verdere positieve berichtgeving. Men 
kan natuurlijk via de computer bridgen wat verschillende mensen al doen. 
Ook de tai chi en yoga oefeningen kan men via de computer volgen. In de 
maand december zal er meer duidelijk worden wat er komend jaar mogelijk
is.
Velocitas
De kerststallenfietstocht die dit jaar gereden zou worden op 23 december 
gaat ook niet door.

Educatie
Muziekcursus
Elk jaar begint op de eerste dinsdag na de Kerstvakantie de muziekcursus 
o.l.v. onze docent Jan van den Eynden. De data, 5-12-19-26 januari en 
2 februari 2021 hebben wij na afloop van de cursus direct vastgelegd bij cc. 
Elckerlyc.
Helaas is op dit moment nog niet duidelijk of de cursus op die data kan 
doorgaan. Alles zal afhangen van de dan geldende maatregelen.
We gaan natuurlijk ook met het management van het cultureel centrum in 
gesprek over de mogelijkheden in 2021.
Wanneer hierover duidelijkheid komt zullen de deelnemers aan de 
muziekcursus zo snel mogelijk bericht van mij ontvangen via de mail.  
Mochten er KBO leden zijn die deze cursus nog niet hebben gevolgd, maar 
wel belangstelling hebben, stuur dan een bericht aan mij: 
ria.bonenkamp@outlook.com  dan plaats ik u ook op mijn adressenlijst, 
zodat u tijdig wordt geïnformeerd over de plannen.
Normaal gesproken komt er in de Nieuwsbrief van december een 
aankondiging van de nieuwe cursus met alle gegevens. Op deze manier 
hoop ik u allen toch te bereiken.

Kunst en Kerst.
Intussen zijn er afspraken gemaakt over 2 ochtenden rondom het thema 
KUNST en KERST, verzorgd door Jacques Heeren, over diverse 
kunstuitingen rondom het kerstverhaal. Het gaat dan om 1 en 8 
december……….mits het kan en/of mag!!                     . 
Er hebben zich een aantal mensen aangemeld met de hoopvolle 
verwachting dat het inderdaad door kan gaan. En dan gaat het niet alleen 



3
  December 2020

Iemand uitnodigen voor een activiteit ter kennismaking? 
      secretaris@kbo-hilvarenbeek.nl                 www.kbo-hilvarenbeek.nl

om de inhoud maar zeker ook om het idee even van huis te zijn en andere 
mensen te ontmoeten……weliswaar op afstand, maar toch…..dat is wel ’n 
belangrijk gegeven. 
Samen met Elckerlyc zijn er natuurlijk dingen geregeld afgaande op de 
bestaande regels en rekening houdend met het feit dat die regels zomaar 
kunnen veranderen. Wat die verandering begin december mogelijk 
betekent is nu niet bekend…..wordt afwachten dus. Jammer, maar we blijven
proberen activiteiten te organiseren, hoe moeilijk het soms ook is.

Computernieuws
Cursus: Wat te doen met foto’s van telefoon, tablet en fototoestel?
Enig optimisme is nooit verkeerd en met inachtneming van de dan geldende regels 
willen we, bij voldoende belangstelling,  in  maart 2021 een fotocursus organiseren.
In deze cursus hebben we aandacht voor de verwerking van gemaakte foto’s.
Bv. hoe bewaar ik foto’s op mijn computer? Hoe bewerk ik foto’s met een 
computerprogramma? Heeft u belangstelling, dan kunt U zich opgeven bij: 
Seb de Groot: sebdegroot59@gmail.com of Kees Weijers: kenje.ww@gmail.com  

Nieuws vanuit KBO-Brabant

Rechtszaak inzake pensioenen
Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting 
PensioenBehoud (1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de 
Nederlandse Staat aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig 
is met de Europese pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging 
opgelopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als 
gevolg van corona, maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats
in Den Haag. 
Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op 
onze website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/.
Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel 
leden van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een 
pensioenuitkering ontvangen van een van de volgende fondsen:
·        SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars)
·        Pensioenfonds Detailhandel
·        Pensioenfonds Metaal en Techniek
·        Pensioenfonds van de Metalelektro
·        Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer
·        Pensioenfonds PNO Media
Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer 
bent van een of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij 
KBO-Brabant willen melden per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. 
‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gegevens 
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uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, mocht dat 
onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november!

Veilig bankieren: Voorkom dat je slachtoffer wordt van fraude.
Nep-telefoontjes van oplichters
Op dit moment zijn er oplichters actief die klanten bellen en zich voordoen 
als een medewerker van de Rabobank. Ze vragen in deze nep-telefoontjes 
om je geld veilig te stellen. Trap hier niet in en hang op!
Oplichters kunnen met een slimme truc hun telefoonnummer er anders uit 
laten zien, zodat het lijkt alsof het een nummer van de Rabobank is. Tijdens 
het telefoongesprek vraagt de oplichter of de klant geld kan overboeken 
naar bijvoorbeeld een Kluis-rekening, omdat er zogenaamde verdachte 
activiteiten op de rekening zouden plaatsvinden. De crimineel biedt hierbij 
zijn hulp aan. Deze nieuwe vorm van fraude heet ‘spoofing’ en komt helaas 
steeds vaker voor. Trap hier niet in en hang op!
Fraude via WhatsApp
Oplichters versturen ook valse berichten via WhatsApp. Vaak doen deze 
criminelen zich voor als een bekende van het slachtoffer. Bijvoorbeeld een 
zoon of dochter, die een nieuw telefoonnummer zegt te hebben. Via 
WhatsApp wordt vervolgens gevraagd of de ouders naar dit nummer een 
openstaande factuur kunnen voldoen. Heb je twijfels? Bel dan eerst het 
oude telefoonnummer dat bij jou bekend is.
Criminelen maken misbruik van het coronavirus
In valse e-mails bieden zij namens de Rabobank een antibacteriële 
betaalpas aan. Let goed op en klik niet op de link in deze e-mail. Deze 
berichten komen niet van ons. 
Nóóit doen:

1. Je betaalpas opsturen of afgeven aan iemand aan de deur.
2. De pincode van je betaalpas doorgeven of online invullen.
3. Een betaalverzoek van een onbekende afzender betalen.

Meer weten over veilig bankieren? 
Lees dan verder op www.rabobank.nl/veiligbankieren. Daar lees je meer 
info over bijvoorbeeld:

1. Phishing herkennen (valse e-mail, sms of ander vals bericht)
2. Andere vormen van fraude 
3. Regels voor veilig bankieren.    

Veranderingen in de dienstverlening van de Rabobank
Wat verandert er precies? 
Per 1 december aanstaande wijzigen de openingstijden van ons kantoor in 
Hilvarenbeek. U kunt daar voortaan terecht op dinsdag van 09:30 uur– 17:30
uur en op vrijdag van 09:30 uur – 17:30 uur.
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Er zijn nog meer veranderingen!! Kijk hiervoor op de website van onze KBO-
HEB.


