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Oplichters in de periode van vaccinatie 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 bijvoorbeeld 
dat het slachtoff er nog een brief ontvangt, maar 
er moet nu wel alvast betaald worden via een 
digitaal betaalverzoek. 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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In deze onzekere tijden moeten we toch 
voorbereidingen treff en voor de toekomst. 
Dit geldt ook voor de Voorjaarsvergadering. 

de datum die we voorlopig reserveren is 
zaterdag 17 april 2021. gezien de verlening van 
de lockdown is het maar de vraag of deze kan 
doorgaan.

de voorjaarsvergadering is altijd de vergadering 
waarin de bestuursverkiezing plaatsvindt 
en we de jaarcijfers presenteren. vooral de 
bestuursverkiezing is belangrijk omdat mevrouw 

gré van erp heeft aangegeven per dit jaar te 
willen stoppen als bestuurslid. tevens moeten 
we vooruit kijken naar 2022 waar bij de heer 
leo van Asperen zijn termijn van negen jaren 
er op heeft zitten en niet meer herkozen kan 
worden. gelukkig hebben we een paar goede 
kandidaten die ons bestuur willen versterken. 
dus wat dat betreft ziet de toekomst er goed uit. 

in het volgende bulletin zullen we u laten weten 
of de vergadering doorgaat en onder welke 
voorwaarden. we komen dan uitgebreid terug op 
de nieuwe kandidaten voor het bestuur.
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U heeft wellicht intussen de aangiftebrief en misschien ook 
al de machtigingscode ontvangen om uw aangifte over 2020 
te doen. U hoeft hierover geen contact op te nemen met uw 
belastinginvuller.

het coronavirus zal ons bij het invullen van uw aangiftes net 
als het vorige jaar parten gaan spelen. daarom hebben wij 
als belastinginvullers afgesproken, met iedereen contact op 
te nemen voor wie wij het vorige jaar de aangiften hebben 
verzorgd. u hoeft zich dus géén zorgen te maken, wij nemen 
contact met u op. het spreekt vanzelf dat dit i.v.m. corona 
meestal telefonisch zal zijn, het mag ook op een andere manier, 
maar dat doen wij graag in overleg met u.
theo manders, coördinator
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Belastingaangifte 2020

Bestuur Wijnu 
vergadert digitaal

vanzelfsprekend onderwerpen ook de bestuursleden van wijnu 
zich aan de corona voorschriften van de overheid. zo vonden 
zij het niet verantwoord om de vergadering van het Algemeen 
bestuur op dinsdag 2 februari, zelfs op voldoende afstand van 
elkaar en in een leeg wijnugebouw, bijeen te roepen. in plaats 
daarvan werden alle bestuursleden in een thuiswerksituatie 
geplaatst, daarbij vooraf digitaal ondersteund door de heer 
van veghel. de eerste digitale vergadering noemde 
onze voorzitter bij de opening dan ook een mijlpaal in 
onze geschiedenis. Alle agendapunten passeerden onze 
beeldschermen en werden met elkaar besproken en 
afgehandeld. Aan het slot merkte de voorzitter op dat digitaal 
vergaderen wel effi  ciënt kan zijn: één uur later begonnen en 
één uur eerder klaar! maar minder gezellig wordt opgemerkt!
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Van harte
Gefeliciteerd

OverledenOverleden

Gedicht van Anneke Bakker

Ge�i�h� 
v�� �� ma�n�

Ge�i�h� 
v�� �� ma�n�

85 jaar
05-03 Mevr. H.P.J. Rijkers-Manders

05-03 Mevr. C.A. van Oort

12-03    Mevr. J. R. Marijn

16-03    Dhr. G. M. Nouwens

23-03    Dhr. D.J. Buikstra

28-03    Mevr. W. van Nunen-van de Meijden

90 jaar
01-03    Mevr. J. J.W. van Heck

05-03    Mevr. M. M. van Stiphout

13-03    Dhr. A.J. van der Heijden

19-03    Mevr. C.J. T. Heynen-van Doorn

20-03    Mevr. M. van de Staay-Jans

26-03    Mevr. M. J.J. Schröder-Mensink

24-03    Dhr. W.M. Peijnenburg

31-03    Mevr. A. van Kessel

95 jaar

11-01   Mevr. A.W. van Doornmalen-de Ruijter 97 jaar

14-01   Mevr. M. de Vries   69 jaar

17-01   Dhr. W.J. van den Berg                 61 jaar
Schrijft u weleens een gedicht wat u graag met

ons wilt delen? Stuur het  naar de redactie.

25-03    Mevr. H.J. Francois-de Rooij
100 jaar

Menslief ik hou van jou

Het was gisteren

dat de dag stralend begon

de lucht zo azuurblauw

met de opkomende zon

ik ervoer het vanaf mijn balkon

straalde de ganse dag tot aan de avonduren

onder ging in prachtig rood- oranje

goudomrande wolken

bezig haar laatste stralen te vertolken

alsof ze nog roepen wilde

menslief  ik hou van jou

zelfs het gevogelte verstilde

en ik dit kleurenspel aanschouw

*
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AAnkleden
Abe de vries
AfstAnd
bevroren tenen
blessures
bolswArd
coen de koning
elfstedenbestuur
elstedenrijders
erik hulzebosch
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hArdrijden
ijstrAnsplAntAtie
kArst leemburg
medAille
muts
pech
pootje-over
publiek
rAce
rAdio
renier pAping
schAAtsmArAton
sexbierumervAArt
sfeer
sipkemA
sneek
sportevenement
sportief
teleurstelling
temperAtuur
titel
uitgeschAkeld
vorst
wAkken
willem-AlexAnder
zwette

ine van hest

ben evers

tiny welte

    Oplossing vorige woordzoeker:  Parks and Recreation

    Oplossing vorige Sudoku:  835 - 462 - 719

Prijswinnaars

oplossingen voor de woordzoeker en de sudoku 
kunt u vóór 6 maart inzenden. 
u hoeft niet perse beide puzzels in te sturen.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

Stuur uw oplossing naar: 
jeanne evers:  pater vd elsenlaan 1, 5462 gg  veghel
e-mail:puzzel.wijnu@gmail.com

De puzzel pagina van Wijnu

SU
DO KU

Let op: de eerste rij van 
de Sudoku inzenden

De winnaars vorige maand zijn:

LET OP!!  NIEUW MAIL ADRES

en vergeet niet uw naam 

en adres te vermelden.


