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Opstarten activiteiten
Wat zijn we blij dat we met ingang van 31 januari jongstleden weer konden beginnen met onze
activiteiten. Zowel de buitenactiviteiten als die in de La Sallezaal zijn weer toegankelijk.
Er moet nog wel rekening worden gehouden met de regels: QR-code check, afstand bewaren
en mondkapje op tenzij de activiteit dat niet toelaat zoals Senioren in beweging / gymnastiek en
line dance.
Wij wensen allen heel veel plezier en een gezellig samenzijn.

Coronatoegangsbewijs
Afgelopen zomer werd het coronatoegangsbewijs in het leven
geroepen, in de vorm van een QR-code. In het bezit van dit
bewijs, dan kan men toegang krijgen tot onder andere horeca,
evenementen en activiteiten. Omdat de vakantieperiode in
beeld kwam was het belangrijk, ook voor degene die een
Europese reisbestemming had, om toch zeker dit bewijs te
bemachtigen. Dat was soms niet zo heel erg gemakkelijk.
Onze leden Lies van Moorsel en Joke Laurijssen hadden
aangeboden om dit in orde te maken voor die leden, die er zelf
veel problemen mee hadden. Ruim 30x is er geholpen, met
succes, zodat iedereen met dit bewijs weer mee kon doen,
zowel op vakantiebestemming als in de eigen omgeving.
Hopelijk heeft dit bewijs zijn langste tijd gehad…

Belastinginvulhulpen: ze kunnen je helpen
De meesten van ons hebben van de belastingdienst weer een schrijven gehad waarin staat dat
je aangifte inkomstenbelasting 2021 moet doen.
Onze Seniorenvereniging heeft twee belastinginvulhulpen, die bereid zijn je te helpen bij het
invullen van de aangifte. Deze service is bedoeld voor alle senioren die de AOW-gerechtigde
leeftijd hebben bereikt. Het gaat om hulp bij een eenvoudige aangifte inkomstenbelasting. Ook
kun je hulp krijgen bij het aanvragen of wijzigen van de huur- en/of zorgtoeslag. Je maakt
hierdoor optimaal gebruik van belastingaftrekmogelijkheden voor senioren.
Je kunt telefonisch of via e-mail contact opnemen met:
Joke Laurijssen, 013-3078525, e-mail joke.laurijssen@kpnmail.nl
Ad Brouwers, 013-5079799, e-mail acmbrouwers1@kpnmail.nl.

Rik- en jokertoernooi
Het rik- en jokertoernooi dat samen met Chaam, Alphen en
Ulicoten wordt georganiseerd vindt momenteel plaats in
Ulicoten. Vanaf woensdag 9 maart aanstaande om 13.00 uur
wordt dit gedurende 6 weken vervolgd in onze La Sallezaal.
De laatste speeldag is op 13 april.
Velen spelen mee op alle locaties maar je kunt ook alleen in
Baarle gaan kaarten.
Je hoeft je niet vooraf op te geven.

Samen op pad? Zo gaat de mantelzorger gratis mee
KBO-Brabant stuurde ons informatie over zaken die belangrijk zijn voor onze mantelzorgers.
We willen jullie daar graag van op de hoogte brengen. Doe er je voordeel mee:
Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het ziekenhuis? Of doet u samen boodschappen
met de persoon voor wie u zorgt of onderneemt u samen weleens iets leuks? Dan hoeft u de
reis- of parkeerkosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de mogelijkheden.
OV-begeleiderskaart
Als de persoon voor wie u zorgt niet zonder persoonlijke begeleiding met het openbaar vervoer
kan reizen, kunt u een OV-begeleiderskaart aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als iemand slecht
ziet, in een rolstoel zit of door een psychische aandoening niet zelf kan reizen. Met de OVbegeleiderskaart reist u gratis mee in de trein, de bus, de metro, de tram of de deeltaxi. Op de
website Argonaut.nl vindt u informatie en een aanvraagformulier.
Regiotaxi of deeltaxi
Heeft de persoon met wie u reist een Wmo-vervoerspas? Dan kunt u samen gebruik maken van
de Regiotaxi of deeltaxi. Soms reist u als mantelzorger gratis mee, soms betaalt u een bedrag
per kilometer. U kunt gratis meereizen als de persoon voor wie u zorgt een Wmo-vervoerspas
heeft met gratis ‘medische begeleiding’. De gemeente bepaalt of iemand daarvoor in
aanmerking komt. Zonder zo’n pas kunt u in de meeste gevallen ook mee, maar dan betaalt u
een klein bedrag, meestal hetzelfde lage Wmo-tarief als de houder van de Wmo-vervoerspas.
Valys
De Regiotaxi is bedoeld voor ritten korter dan 25 kilometer. Voor langere ritten is er Valys,
taxivervoer voor de langere afstand. Iemand die reist met Valys mag één begeleider gratis
meenemen.
Gratis parkeervergunning
Woont de persoon voor wie u zorgt in een buurt met betaald
parkeren? In veel gemeenten kunt u als mantelzorger een gratis
parkeervergunning krijgen. Daarmee kunt u op een vastgesteld
aantal dagen per jaar parkeren in de buurt van het adres waar u
hulp geeft. Zo kunt u op bezoek gaan en even een ommetje
maken of samen boodschappen doen, zonder dat het u
parkeergeld kost. U vraagt de vergunning aan op naam van de
persoon voor wie u zorgt. Meestal geldt als voorwaarde dat de
persoon voor wie u zorgt hulp vanuit de Wlz of de Wmo krijgt.
Vraag dit na bij de gemeente.
Gehandicaptenparkeerkaart
Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u op speciale plaatsen parkeren, zodat u minder ver
hoeft te lopen naar bijvoorbeeld de winkel of de ingang van het ziekenhuis. Als iemand
vanwege een handicap zelf niet kan rijden, kan hij of zij een Passagierskaart aanvragen.

U kunt dan als mantelzorger op een gehandicaptenparkeerplaats gaan staan als deze persoon
in uw auto meereist. De persoon voor wie u zorgt kan de Passagierskaart aanvragen bij de
gemeente.
Vergoeding via de verzekering
In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering reiskosten. Als de persoon voor wie u zorgt
niet zonder begeleiding kan reizen, worden ook de reiskosten van de begeleider vergoed. In
bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar de kosten van twee begeleiders vergoeden. Vraag
ernaar bij de zorgverzekeraar van de persoon voor wie u zorgt.
Bijstand
Bent u mantelzorger en heeft u een bijstandsuitkering? En merkt u dat u sommige uitstapjes
niet maakt, omdat de kosten van trein, bus of auto te hoog zijn? Vraag dan bij uw gemeente of
u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Dit is een uitkering waarmee u extra en
bijzondere kosten kunt betalen.

Inloopochtenden laptop / tablet / phone
We mogen weer. Als we de regels in acht blijven nemen,
die gelden in het Cultuurcentrum, dan kunnen we weer
doorgaan. Wel moet ieder zijn QR-code laten zien zodra je
binnenkomt bij de inloopochtend.
Voor de inloop van februari hebben we de mensen
uitgenodigd die zich daarvoor toentertijd hadden
opgegeven. Ze zijn hiervoor telefonisch benaderd en de
ochtend er al opzitten.
Voor de inloop van 15 maart kun je je weer aanmelden bij Ad Laurijssen 013-5078525 of via
mail ad.laurijssen1@kpnmail.nl. Dus wel graag opgeven zodat we de instructeurs kunnen
inplannen want we organiseren nu 1 cursist op 1 instructeur. Vanwege corona willen we wel wat
voorzichtigheid in acht nemen.
De volgende dinsdagochtenden zijn voorlopig gepland, telkens van 10.00 tot 12.00 uur:
12 april, 10 mei en 14 juni.
De inloop geldt voor computer, laptop, tablet en/of mobiele telefoon.
We lossen geen storingen en/of fouten in een programma op. Maar proberen je wel wegwijs te
maken in de standaardprogramma`s.
Er worden geen kosten in rekening gebracht, alleen vragen we wel om de koffie te betalen.
We zien je inschrijving tegemoet.
Het team.

Bardienst op dinsdagmiddag
Dinsdagmiddag is onze La Sallezaal bezet door leden van onze
Seniorenvereniging voor biljarten en kaarten. Een gezellig boel,
tenzij er competitie wordt gespeeld tegen biljarters van andere
clubs uit Baarle en omgeving, dan gaat het er wat rustiger aan
toe. Heel lang heeft Bernadette van Wingerden de dinsdagmiddagen allen voorzien van koffie, thee en andere consumpties.
Zij doet dit ook op de vrijdagmiddag en wil het iets rustiger aan
gaan doen, daarom zoeken we een opvolg(st)er.
Wij zoeken dus iemand die de bardienst op dinsdagmiddag wil verrichten. Het tijdstip is vanaf
13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact op
met Aleida Wijkenga (06-44125954 / secretaris@seniorenbn.nl) of Jos Klaasen (06-38496342
/ penningmeester@seniorenbn.nl). Zij maken je wegwijs achter de bar. Het is niet ingewikkeld
maar je moet het wel even weten.

Via Burgernet kwam het volgende bericht. Erg belangrijk voor ons allen.

Digitaal OKE met de ABC
De politie ziet dat er steeds meer gevallen van cybercrime zijn en dat slachtoffers daar
steeds meer geld aan kwijt zijn. De politie lanceert daarom de ABC-methode:
Alert zijn, Bescherm jezelf, Check altijd. Daarmee kun je jezelf beter beschermen.
Zaken die het meest voorkomen zijn fraude met bankgegevens en internetbankieren. Denk
hierbij aan een koop op Marktplaats zonder producten op te sturen. Of phishing-berichten
waardoor criminelen toegang krijgen tot de bankrekening van een slachtoffer. Of neprekeningen sturen naar mensen zodat ze geld gaan overmaken. De politie denkt dat maar 1 op
de 10 slachtoffers dit meldt bij de politie. Uit schaamte of omdat zij niet weten dat aangifte doen
mogelijk is.
Alert zijn, Bescherm jezelf en Check altijd
Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die
callcenters ook gebruiken. Verder zijn ze handig in babbeltrucs en hebben ze soms veel
gegevens over hun slachtoffers. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank, een
instantie, je dochter of zoon of een andere zogenaamde bekende die je vertrouwt. Het zijn vaak
onverwachte, ongebruikelijke verzoeken en bijna altijd voorzien van spoed. De bank zal je nooit
onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid
om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat
is ook een oplichter die in het complot zit. Ga hier niet in mee en verbreek meteen de
verbinding, dat is helemaal niet onfatsoenlijk!
Je kunt de kans verkleinen dat je slachtoffer wordt. Hanteer dan de ABC-regels.
A = alert blijven|
· Te mooi om waar te zijn, is niet oké
· Blijf op de hoogte
· Klik nooit zomaar op een link
B = beveilig jezelf
· Blijf up-to-date met updates op uw apparaat
· Gebruik sterke wachtwoorden
· Gebruik actuele anti-virus programma’s
· Maak offline back-up’s
C = check altijd
· Vertrouw je het niet, verbreek direct het contact
· Controleer de contactgegevens van de afzender op een vertrouwde website van
bijvoorbeeld je bank.
Aangifte doen
Ben je onverhoopt toch slachtoffer geworden van cybercrime. Doe dan altijd aangifte bij de
politie! Daarvoor bel je 0900-8844. Je kunt ook aangifte doen van helpdeskfraude op de politie
website www.politie.nl, dit gaat dus bijvoorbeeld over oplichting om je bankgegevens te krijgen.

Als er genoeg aanleiding en bewijs is, kunnen we daders van cybercrime opsporen en
vervolgen. Als we niet direct een onderzoek kunnen starten, is je aangifte nog steeds heel
belangrijk. Want we verzamelen en analyseren informatie uit aangiftes altijd. Dit helpt ons om
cybercrime beter te bestrijden.
De Politie.

Algemene Ledenvergadering 2022
In november 2021 hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden over de jaren 2019 en
2020. En al gauw moeten we al weer een nieuwe vergadering organiseren. We hebben
inmiddels een datum vastgesteld en wel op woensdag 20 april 2022 om 13.30 uur. We
proberen er een aangename bijeenkomst van te maken met na de vergadering een gezellig
samenzijn met een hapje en een drankje en ???????????????
We zoeken iets dat de moeite waard is. Noteer de datum alvast in je agenda.

Nog een foto uit de oude doos:

En een strip van Sigmund Peter de Wit, cartoonist bij De Volkskrant:

Tenslotte onze puzzel
We ontvingen 31 inzendingen. De oplossing van de laatste puzzel was NIEUJAARSDUIK.
De winnaars zijn Annie Smulders, Wil Doorakkers en Celia Theeuwes. Allen van harte
gefeliciteerd met de Enclave bon.
Ter afwisseling hebben we deze keer een Zweedse puzzel opgenomen.
En wil je ook kans maken op een Enclave bon van € 10,--? Stuur dan de oplossing uiterlijk
3 maart aanstaande door aan Lia Vandoninck: per e-mail Lia-Vandoninck@telenet.be of
telefonisch 06-51362470.
Graag met vermelding van naam mét adres. Veel plezier met het oplossen van de puzzel.

