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Nieuws vanuit KBO Brabant 
 

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. 
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Commissie Cultuur en Educatie. 

Helaas is de situatie vergeleken met ’n maand geleden nauwelijks veranderd. 

We hebben natuurlijk wel onze plannen maar de uitvoering is nog niet echt in 

beeld. 

Jammer, vervelend, maar het is zoals het is en dus zullen we nog even 

moeten wachten met het opzetten van nieuwe activiteiten of het 

voortzetten van toen nog lopende activiteiten.  

’n Mooi voorbeeld van dat laatste was de cursus Filosofie. Het thema van die 

cursus was…en is.. Het Goede Leven!  

                                                                        

Helaas zijn we met dit gebeuren ook eerder gestopt dan eigenlijk de planning 

was. Het coronaverhaal zorgde voor die belemmering. Het leven was voor 

veel mensen niet meer zo goed als we graag wilden hebben.  

Tijdens deze cursusmomenten ging het inderdaad over hoe goed het leven 

kan zijn en wanneer men het echt als het goede leven ervaart. Daarover zijn 

al heel veel mooie verhalen behandeld; verhalen uit de tijd van de ‘oude 

Grieken’ , de opkomst van het Christendom, de ‘verlichting’(17e eeuw), de 

vrije markt economie, de moderne wetenschap, enz. enz.  

Vanuit elke hoek zijn verhalen en motieven denkbaar gericht op het Goede 

Leven…. maar……..in ons individualisme en in onze gemeenschapszin, met de 

vrijheden die wij kennen, heeft iedereen recht op zijn of haar eigen ideeën, 

inzichten en levensdoelen. 

Laten we dan ook blijven hopen dat het na deze crisis weer Goed komt in het 

Leven. 
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Activiteiten 

Wij zijn nog steeds in afwachting van wanneer we groen licht krijgen om 

onze activiteiten op te starten. Wij zorgen er wel voor dat we dan direct aan 

de slag kunnen gaan. Zo zullen we in ieder geval zorgen dat de jeu de boules  

banen in orde zijn, en de andere buitenactiviteiten ook kunnen starten. Dat 

komt zondermeer steeds dichterbij. Al zal het bij de binnenactiviteiten 

waarschijnlijk  iets langer duren. Wij wachten dus de voorschriften af. Houd 

dit zelf goed in de gaten via de berichtgeving. Wat het jeu de boules 

aangaat, proberen we op dinsdag 6 april te openen met de mensen die 

afgelopen jaar ook op dinsdag hebben gespeeld, en op donderdag 8 april de 

mensen die vorig jaar op donderdag hebben gespeeld. 

Inschrijven om 13.00 uur. Bij twijfel kan men terecht bij Paul Buiks 

0624430298. 

Huisbezoeken voor ouderen 
De cliëntondersteuners zijn nog niet gestart met de huisbezoeken, maar hebt 

u behoefte aan contact, neem dan gerust contact op met de secretaris van 

KBO-HEB, telnr. 0613667152. Dan gaan wij met u een afspraak maken. 

 

Drie gangen diners 
Er zullen geen KBO-diners georganiseerd worden in 2021 zolang we te maken 

hebben met alle maatregelen. 

Mocht daar weer verandering in komen, hoort u het zeker van ons. 

 

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat we het 

coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een Ons 

Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel 

ambachtelijke talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we 

er een echt feestje van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, 

muziek, gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in 

Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en wellicht 

verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-

brabant.nl/zomerfair/ 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan 

naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66.  
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Horizontaal: 1 vechtsport 5 pl. in Flevoland 10 Franse kaassoort 12 roofvogel 
14 deel v.e. korenhalm 15 oefenmeester 19 aanwijzend vnw. 20 bevel 21 
tijdwijzer 23 buislamp 24 voordat 26 hoge berg 27 zich verschaffen 29 tuinvak 
31 honingbij 32 Bijbelse priester 34 Engels bier 36 boomscheut 37 voordat 39 
soort fee 40 rangtelwoord 41 loofboom 42 ik 43 teer 44 stuk grond 46 
afslagplaats bij golf 48 plek 51 fijn weefsel 53 toverkunst 55 deel v.e.schoen 
57 rij 59 a priori 60 vernieuwing 63 namelijk 64 woonboot 66 tropische vogel 
67 koordans 68 tekst op muziek 70 Scandinaviër 71 geraffineerd 72 na die 
tijd. 

Verticaal: 1 Afrikaans dorp 2 hooghartige houding 3 muzieknoot 4 losse draad 
6 vergrootglas 7 en volgende 8 wiel 9 bevoorrechte groep 10 reisgoed 11 luxe 
woonhuis 13 ober 15 gewichtsaftrek 16 gravin van Holland 17 wolvlokje 18 
soort appel 21 groot water 22 deel v.e. fiets 25 slotwoord 28 leerkracht 30 
vloermat 31 traag 33 vogeleigenschap 35 iedere persoon 36 pl. in Gelderland 
38 pl. in Gelderland 42 dag en nacht 43 kanselrede 45 samengaan 47 
vrouwelijk dier 49 nageslacht 50 zitbad 52 watering 54 grasmaand 55 
dierenverblijf 56 poes 58 in elkaar 61 Chinees gerecht 62 robe 65 uitblinker 
67 soort hert 69 dominee 70 dit is.

   

 


