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MEDEDELINGEN APRIL 2021 

Nieuwe leden 

Welkom aan onze nieuwe leden Tinie en Diny Verkuijlen. Ledenaanwas is nodig om onze 
vereniging vitaal te houden. Kent u iemand, die nog geen lid is? Doe een aanbeveling om lid te 
worden. De contributie is slechts € 20,00 per jaar. Bel 0412-403639 (Wim Timmers) of stuur een 
bericht naar kbonistelrode@gmail.com. 

Nesterlé blijft gesloten 

Vanwege de nog steeds hoge besmettingscijfers ziet de 
regering geen ruimte voor versoepeling van de bestaande 
maatregelen. Als gevolg daarvan blijft Nesterlé vooralsnog 
gesloten voor alle activiteiten. Hou de website 
www.nesterle.nl in de gaten voor het laatste nieuws. 

Zodra Nesterlé weer open kan, zullen we in overleg met de 
coördinatoren bekijken welke activiteiten weer kunnen worden 
opgestart. 

Geannuleerde evenementen 

De volgende evenementen komen helaas te vervallen. De vrijwilligersavond van 16 april verplaatsen 
we naar het najaar. De excursie van 20 april en de dagreis van 11 mei komen te vervallen. 

Campagne Senioren en Veiligheid 

KBO-Brabant werkt komende maand samen met het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid tijdens de campagne Senioren en Veiligheid. Aan bod komen enkele 
vormen van oplichting waaronder “spoofing”. Dit is een vorm van oplichting 
waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank en u op deze manier geld 
probeert af te nemen. Ook komen onderwerpen zoals babbeltrucs, meekijken 
bij pinnen, hulpvraagfraude en phishing aan bod. 
Verder krijgt u informatie over veilig internetten. U krijgt uitleg over het belang 

van het gebruik van wachtwoorden, het maken van updates, het gebruik van een virusscanner en het 
geregeld maken van back-ups. 

In twee online uitzendingen zal Catherine Keyl u samen met de tafelgasten, waaronder de politie, 
voorlichting geven over deze vormen van criminaliteit en tips geven om u hiertegen te beveiligen.. 
U kunt de uitzendingen volgen via de website maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

-      Op donderdag 15 april om 10.30 uur over spoofing; 
-      Op donderdag 22 april om 10.30 uur over veilig internetten. 

Of kijk de uitzendingen terug op de website maakhetzeniettemakkelijk.nl op een moment dat het u 
uitkomt. 

Rabobank levert service aan huis 

Vorig jaar heeft de Rabobank haar kantoor aan de Parkstraat gesloten. Steeds 
meer klanten regelen hun bankzaken online. Wilt u een kantoor bezoeken, dan 
moet u voortaan naar Heesch.  

Bent u minder mobiel en heeft u problemen een kantoor te bezoeken? Dan kunnen 
de mobiele adviseurs van de Rabobank bij u thuis komen. Zij bieden ondersteuning bij bankzaken en 
geven tips om financieel misbruik te voorkomen. Met de Rabo Geld Express kunnen zij zorgen dat er 
contant geld thuis wordt afgeleverd. Deze medewerkers komen alleen op afspraak en dienen zich 
uitdrukkelijk te legitimeren. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u bellen naar 0412-457777.  
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