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Beste leden,
Toen we in juni weer voorzichtig opgestart waren met buitenactiviteiten
hadden we nooit gedacht, dat er een
tweede coronagolf zou komen en het
zo ernstig zou worden in september.
Als ik dit schrijf wordt er ook gepraat
over een tweede Lock down. Hopelijk
hebben alle genomen maatregelen,
wanneer iedereen zich er ook goed
aan houdt, toch een positief effect.
In ons bestuur, gesteund door de
nieuwe activiteitencommissie, hebben we ons gebogen over de mogelijke activiteiten. Ideeën genoeg, helaas
zullen we nog even moeten wachten
op de uitvoering.
Het seizoen voor tuinenbezoek en
fietsen is voorbij. Hopelijk kunnen we
dit het volgend voorjaar weer gewoon oppakken. Het wandelen ligt
nu even stil, omdat we niet met een
grotere groep mogen samenkomen.
Zodra dit versoepeld wordt, nemen
we de draad weer op.
Bij het beugelen nemen we afscheid
van Paul Seuren. Hij heeft dit in de
afgelopen jaren steeds prima georganiseerd en daar zijn we hem dankbaar voor. Hij heeft aangegeven, dat
het lichamelijk moeilijker voor hem
wordt en dat helaas ook het beugelen noodgedwongen stilligt. Daarom
vindt hij het een goed moment om
met spijt in het hart te stoppen.
Annie Baats zal zijn taak, wanneer we
weer kunnen, overnemen.
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In dit nummer:
We hebben ons ingeschreven voor
de Museum Plus Bus, die organiseert reizen voor mensen die slecht
ter been zijn en daardoor moeilijk
een museum kunnen bezoeken.
Uit de ingeschreven verenigingen
worden er enkele uitgeloot.
Verder hopen we dat zoveel mogelijk leden, die lid zijn van de
RABObank, gestemd hebben op
onze vereniging. Het helpt ons de
begroting rond te krijgen.
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We hebben ook een verzoek ingediend voor jaarlijkse subsidie bij de
gemeente. Het is echter sterk de
vraag of seniorenverenigingen in
de toekomst nog wat krijgen.

Wanneer we weer verantwoord
kunnen organiseren, starten we
met lezingen, kaarten, beugelen,
wandelen, fietsen en tuinenbezoek. Ook nemen we weer de
draad op met het opzetten van een
fotoclub. U ziet er zijn genoeg dingen om naar uit te kijken. Maar bij
dit alles bent u van belang!
Blijf ons trouw dan kunnen we er in
het komend jaar nog veel moois
van maken.
U ziet, dat we ondanks de beperkingen niet stil zitten. Het bestuur
van de Jongeren van Vroeger
wenst u sterkte in deze moeilijke
tijd met al zijn lastige maatregelen
en vooral blijf gezond!
Jan de Bree, voorzitter
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colofon
Heeft u een verslag of berichtje?
Stuur uw bijdrage dan
vóór 20 december 2020 naar de
redactie e-mail:
info@jongerenvanvroeger.nl
of per post : Jongeren van Vroeger,
Riethstraat 45, 5931 PW Tegelen.
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Huilen is gezond!

Korting contributie 2021

Leg nu die krant maar even neer,
echt lezen doe je toch niet meer,
huil nu maar even.
Ja, tegen iemands lichaam aan,
zou dat natuurlijk beter gaan,
maar huil nou even.

Als bestuur merken we, dat er leden zijn die
denken: “heeft een lidmaatschap nog wel zin?”
Ja, we zijn net als alle andere verenigingen niet
in staat geweest om in het afgelopen jaar ons
normale programma uit te voeren.

Dat jij de enige niet bent,
dat is een troost die je al kent,
dus huil maar even.
Een ander troosten voor verdriet
dat kan ook niet, dat kan ook niet
maar huil toch even.

We hebben in januari een lezing kunnen houden, er zijn twee tuinen bezocht er is gefietst,
gebeugeld en gewandeld. Maar helaas beperkt.
Daardoor zijn er ook een aantal kosten weggevallen.

Altijd maar flink zijn is niet goed:
als je niet weet hoe ’t verder moet,
huil dan toch even.

Als bestuur hebben we daarom besloten om u
voor het komende jaar dat niet uitgegeven
bedrag terug te geven in de vorm van een contributiekorting.

Straks , met nog tranen langs je kin
denk je ineens: ik heb weer zin,
om door te leven.

Als lid betaalt u het komend jaar slechts € 15 en
uw partner € 10 contributie. We hopen dan ook
van harte dat we u ook het komende jaar lid
blijft van onze vereniging.

Willem Wilmink

Door dit lidmaatschap bent u ook automatisch
lid van de FASv en de SOB. Via Jongeren van
Vroeger en de FASv kunt u ook het komende
jaar nog korting krijgen op uw zorgverzekering.
Alleen al met deze korting verdient u de contributie terug. Wanneer ook de SOB de activiteiten herneemt, kunt u automatisch deelnemen
en heeft u geen apart lidmaatschap nodig. Ook
dat bespaart geld.
Theo Geurts, penningmeester
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FASv-nieuws
Senioren en Veiligheid—Hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp.
Bijvoorbeeld als je (klein) zoon of (klein) dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin.
Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een
betaalverzoek.
Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. Ook vragen
criminelen soms zelfs om geld via het WhatsApp-account van degene die je kent. Doordat in het
bericht staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het
geld aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar.
Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u een normaal gesprek met hem
of haar kan voeren. Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt je niet te kunnen horen.
Waar moet je op letten?

Maak nooit zomaar geld over zonder dat je iemand daadwerkelijk hebt gesproken
of gebeld.

Controleer altijd rechtstreeks bij de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen.

Niet gebeld = geen geld.
Voorkomen dat oplichters je benaderen

Plaats je telefoonnummer niet openbaar op social media, website of online handelsplatformen;

Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van je WhatsApp-account kunt je tweestaps-verificatie instellen. Dat is een extra beveiliging. Op Veiliginternetten.nl staat hoe je
dit kunt doen.
Ben je toch slachtoffer geworden?
*
Meld het zo snel mogelijk bij je bank (ook bij een poging) om het rekeningnummer van de
oplichter te laten blokkeren en zo andere slachtoffers te voorkomen;
*
Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan ook digitaal. Maak een bestandje aan van het WhatsApp gesprek, zodat je die bij de aangifte kunt voegen;
*
Meld het bericht ook als je geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.
Meer informatie:
Kijk voor meer informatie over hulpvraagfraude op Veiliginternetten.nl
Bron: Nieuwsbrieven FASv
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