
 

Nieuwsbrief januari 2021 

 
 
Het jaar 2020 is een jaar waaraan de meesten van ons  eigenlijk liever niet meer terugdenken. Velen hebben in hun 
directe omgeving, familie of vrienden, de ellende ervaren die het virus aanrichtte. Ziekte, verlies van dierbaren en 
eenzaamheid. We moesten de meeste van onze activiteiten afgelasten en slechts enkele weken was het mogelijk 
om met maximale voorzichtigheid het kienen te kunnen laten doorgaan. Ook de ledenvergadering kon niet door-
gaan evenals een gezellige lunch in de pastorietuin die helaas door de warmte op het laatste moment moest wor-
den afgeblazen. 
Hopelijk biedt het nieuwe jaar ons nieuwe kansen. 

Ik wens jullie namens het bestuur van de Seniorenvereniging  Vlijmen-Dorp een gelukkig en vooral gezond 2021. 

Seniorenorganisaties steunen beleid om ouderen nu voorrang te geven bij vaccinatie corona. 

Minister Hugo de Jonge was er duidelijk over in het coronadebat in de Tweede Kamer deze week: ouderen zijn nu 
eerst aan de beurt om gevaccineerd te worden. Dat is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad en heeft de 
volledige steun van de seniorenorganisaties.  

Hoewel berichten in de media soms anders doen vermoeden, constateren seniorenorganisaties  
(Koepel Gepensioneerden, FASv, NOOM en KBO-Brabant) dat alles in het werk wordt gesteld om ouderen zo snel 
mogelijk te vaccineren. Dankzij aanpassingen in de vaccinatiestrategie is op 18 januari begonnen met het vaccine-
ren van verpleeghuisbewoners en bewoners van grotere instellingen voor gehandicaptenzorg met het Pfizer vac-
cin. Vanaf 25 januari zijn bewoners van kleinschalige woonvormen aan de beurt. Uiterlijk medio februari, mogelijk 
eerder afhankelijk van de snelheid waarmee de vaccins binnenkomen, start de vaccinatie bij thuiswonende oude-
ren. Ouderen kunnen erop rekenen dat er voldoende vaccins voor hen zijn gereserveerd, zo heeft de minister toe-
gezegd.  

We zijn nog niet van het coronavirus af, maar dat moment komt nu gelukkig wel in zicht voor degenen die er het 
meest kwetsbaar voor bleken.  

Afscheid van Arnold Reijnen 

In maart vorig jaar was gepland om tijdens de ledenvergadering op gepaste wijze  
afscheid te nemen van bestuurslid / ex voorzitter Arnold Reijnen. Wij wilden hem 
bedanken voor zijn tomeloze inzet voor onze vereniging in de afgelopen jaren.  
Arnold ging verhuizen naar Wamel. Maar helaas, ook de ledenvergadering 2020 mocht 
vanwege Corona niet doorgaan en werd uiteindelijk helemaal geschrapt.  
Bij de eerstvolgende ledenvergadering gaan we dat natuurlijk wel goedmaken. 

Het cadeau  dat we voor hem hadden laten maken (een schitterende prent van Arnold, 
vervaardigd door Bob Leenders) wilden we hem echter niet langer onthouden en is op 
15 januari 2021 door de voorzitter in Arnolds nieuwe huis in Wamel overhandigd. 

Activiteiten 

In verband met de maatregelen rond  de Corona pandemie zijn alle activiteiten van de vereniging tot nader order 
opgeschort. Zodra in deze situatie verandering komt zullen wij u hierover informeren. Het jaarboek 2021 zal, sa-
men met de ONS van april, eind maart bij u worden bezorgd. Bewaar dit jaarboek goed omdat daarin de agenda en 
de bijlagen voor de ledenvergadering van 2021 zijn opgenomen. 
De ledenvergadering 2021 zal naar verwachting in juli 2021 worden gehouden. Dit natuurlijk onder voorbehoud 
van de maatregelen rond Corona 
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 Agenda februari 2021 

De situatie rond Corona is helaas nog altijd zodanig dat vooralsnog 

alle activiteiten van de vereniging zijn afgelast.  

Mochten zich hierin veranderingen voordoen, dan zullen wij u hierover direct informeren. 
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Waarschuwing 

Via KBO-Brabant ontvingen wij het onderstaande bericht: 

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 infor-
matie 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 Dag-
blad 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 bijvoor-
beeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden via een digitaal be-
taalverzoek. 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.  
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