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EEN GEBED
Ik hoef jouw offers niet, ik zoek jouw hart – verzekert u mij in uw evangelie. 

Hoe minder ik mijzelf naar voren dring en in de etalage zet, hoe meer, 
u, Heer, behagen schept in mij en mij uw vrijheid schenkt. 

Hoe zwakker ik durf zijn en hulpelozer, hoe meer ik groei en bloei in hoop, 
geloof en liefde en aan u raak. 

Er is geen God als u, zo op en top een Vader, zo barstensvol genade, 
zo ongelofelijk groots en gul en gaaf. 

Vergeef mijn zieligheid, mijn dom vertoon van 'kijk mij nou weer fijn presteren'. 
En fluister mij daarom nog eenmaal in: ik hoef jouw offers niet: jij bent mijn kind…

Koos Geerds Uit: SCHRIFTGEDICHTEN ,Poëzie bij het kerkelijk jaar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

April: Maand van Senioren en Veiligheid
Op 1 april  2021 ondertekenen KBO-PCOB, het  Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere
partijen  een  samenwerkingsconvenant  op  het  gebied  senioren  en  internetveiligheid.  Dit  is  het
startsein voor de “Maand van Senioren en Veiligheid” die dit  jaar vooral in het teken staat van
internetcriminaliteit.

     Bron:KBO-PCOB Verenigingsnieuws maart 2021

De artikelen die hier onder staan gaan ook over uw veiligheid.

Bankpassen en pincodes: Maak het ze (de BOEVEN) niet te MAKKELIJK
Iedere dag staat er in de krant wel een verhaal over oplichting: babbeltrucs, shouldering, spoofing
en phishing. Veel Engelse termen voor ordinaire oplichting waar vaak ouderen het slachtoffer van
zijn. Vaak gaat het erom dat criminelen uw pincode en/of uw bankpas proberen te stelen. Als het u
overkomt bel de bank om de pas te laten blokkeren en doe aangifte bij de politie. Het komt helaas
te  vaak  voor  dat  mensen  zich  ervoor  schamen  en  het  liever  stil  houden.  Iedereen  kan  hier
slachtoffer van worden! Wees alert en lees de tips hieronder zorgvuldig door, maar laat u door deze
criminaliteit niet zo bang maken dat u de deur niet meer uit durft!

Shouldering:  dat  is  het  meekijken  over  de  schouder  bij  het  pinnen.  Dat  kan  gebeuren  bij  de
geldautomaat, maar ook bij de kassa in de supermarkt. Tips:

1. Let op of er iemand erg dichtbij staat en vraag eventueel om wat afstand te nemen.
2. Scherm met de andere hand of met de portemonnee het pinnen af.
3. Betaal zo mogelijk zonder pincode (‘contactloos betalen’ voor kleinere bedragen)
4. Berg  uw  betaalpas  en  portemonnee  zorgvuldig  op  (achter  een  ritssluiting!)  voordat  u

wegloopt.
Iemand met slechte bedoelingen die meegekeken heeft toen u de pincode intoetste zal vervolgens
proberen uw betaalpas te pakken te krijgen. Dat hoeft niet altijd op straat te gebeuren, het gebeurt
ook via babbeltrucs aan uw eigen voordeur of via inbraak.
Het  is  verstandig  om  niet  teveel  geld  op  de  betaalrekening  te  hebben.  U  krijgt  op  een
spaarrekening weliswaar (vrijwel) geen rente, maar uw geld is daar wel veilig als u uw bankpas
kwijt bent! Dus boek geld dat u niet direct nodig hebt over naar een spaarrekening!

Een andere methode om achter uw pincode of andere belangrijke
(bank)gegevens  te  komen is  phishing:  dat  zijn  valse  e-mails  die
worden verstuurd om gegevens te ontfutselen. Met deze gegevens
kunnen fraudeurs geld van uw bankrekening  halen. Behalve naar
bank-gegevens wordt er in valse mails ook gevraagd naar persoons-
gegevens,  wachtwoorden  of  geld.  Soms  krijgen  kaarthouders
bericht  dat ze een prijs hebben gewonnen; om die te krijgen moeten
ze eerst wel even alle gegevens van hun creditcard bekendmaken.



Een vaak toegepaste manier van phishing is het uit naam van de bank vragen om klant- of inlog-
gegevens om zogenaamd de klantenbestanden te controleren.
Hierbij proberen oplichters via telefoon, mail en websites uw gegevens te pakken te krijgen. Tips:

1. Geef nooit uw pincode af, aan niemand
2. De bank zal nooit om uw pincode vragen
3. Tik nooit persoonlijke gegevens in op een website die u niet voor 100% vertrouwd.

Het  Ministerie  van  Justitie  en  Veiligheid  heeft  een  speciale  website  met  tips  en  informatie
samengesteld: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Babbeltrucs, ze (DE BOEVEN) worden steeds gemener
We hebben vaker in onze nieuwsbrief gewaarschuwd voor babbeltrucs. Maar criminelen verzinnen
steeds WEER nieuwe trucs om vooral oudere mensen te beroven. We kunnen er niet genoeg voor
waarschuwen. Ze komen tegenwoordig zelfs aan de deur met een zogenaamde Corona-test of als
“zorgzame thuishulp”. Of ze melden telefonisch dat ze een pakket komen brengen en dat u nog
eventjes €1,- moet pinnen voor ontvangst. Vervolgens ruilen ze úw bankpas voor een waardeloze
andere en nog geen tien minuten later is uw lopende rekening geplunderd. Laat ook om die reden
niet veel geld op uw lopende rekening staan maar zet het op een (spaar)rekening. 
En...  laat NIEMAND binnen die u niet  kent.  Zet de deur ALTIJD op de kierstandhouder als er
gebeld wordt, óók OVERDAG! Vertrouwt u het niet? Vraag dan of “ze later terugkomen als uw
buurman er óók is!“. Willen ze uw telefoon gebruiken, zeg dan dat
NIET mag,  maar  dat  u  zelf  wel  het  nummer voor  hen wilt  bellen,
meestal is het dan ineens niet meer nodig. En voer deze gesprekken
NIET met de deur wijd open, maar houd deze steeds op de kierstand.
En  neem  NOOIT  pakjes  aan  voor  anderen  als  dat  niet  vooraf
uitdrukkelijk  aan  u  gevraagd  is.  Oók  in  Den  Hoorn  zijn  er  recent
oudere mensen slachtoffer geworden van gemene berovingen.

Heeft u al iets LEKKERS bij HOLTKAMP gehaald ?
De tegoedbon, die u eind januari in de brief over de contributie heeft aangetroffen, is nog de hele
maand april geldig. Daarna echter niet meer Dus geniet er op tijd van !

VASTE RUBRIEK:
WELZIJNSADVISEUR : Voor vragen over huishoudelijke hulp, zorg en de Wmo kunt u terecht bij Eva 

Greveling van de SWMD. Tel: 010-5918052 of 06-43835158

OMBUDSFUNCTIE: Met vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht bij het landelijk bureau van KBO-
PCOB te Nieuwegein. Tel.030–340 06 00. E-mail info@kbo-pcob.nl 

RIJBEWIJSKEURING: U kunt momenteel in Delft alleen terecht bij Rijbewijskeuringsarts: Kantoorgebouw 
White Park, Poortlaan 4 te Delft. 
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsarts.nl

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Ketel bijvullen of een kierstandhouder plaatsen ?  Bel gerust: 06 – 252 035 76

Wnd. secretaris/voorzitter Margo Eijgenraam (met hulp van andere bestuursleden), Warmoesland 45, 2635 LB  
en redactie Nieuwsbrief: Den Hoorn. Tel. 015-2615465. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-2564090 (niet storen tussen 13.00-14.30 uur)  e-mail: alupker@alupker.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465

Financiële- en Bankrekening PCOB Den Hoorn: NL60 RABO 0146 8324 34
Ledenadministratie e-mail: eijgenraam.jan@gmail.com

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-2615013

VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772


