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Beste leden
Op het moment dat ik dit schrijf gaan we de zoveelste week van “intelligente lock
down” in. Dat betekent dat we familie, vrienden en kennissen niet meer lijfelijk
kunnen ontmoeten maar op z’n hoogst via telefoon of social media. En dat ook alle
sociale activiteiten en bijvoorbeeld bezoekjes aan terrassen, film en theater zijn
vervallen. Dus veel thuis en vaak alleen thuis; best moeilijk voor velen. Je moet
nieuwe bezigheden zoeken en nieuwe vaardigheden aanleren. Lastig, maar je kunt
er ook een uitdaging in zien. De kans bestaat dat sommigen het niet meer helemaal
trekken en een steuntje in de rug nodig hebben. Er zijn in Houten veel initiatieven
ontwikkeld om steun te bieden. We noemen hier één website, waar alles samenkomt:
www.houtenvoorhouten.nl. Daar kan iedereen terecht met vragen om hulp maar ook
voor het aanbieden van hulp. Uiteraard staat ook de KBO- Senioren Vraagbaak nog
steeds voor u klaar. Ze zijn telefonisch bereikbaar op: 06-2202.3889 en per mail op:
vraagbaak.houten@gmail.com.
Zoals het er nu naar uit ziet blijven we nog wel even in deze minder plezierige situatie
en zijn we vooral op onszelf aangewezen.
Probeer er het beste van te maken en blijf gezond!
Geld aftroggelen via WhatsApp
Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland ziet een flinke toename van het
aantal aangiftes van WhatsAppfraude. De slachtoffers zijn veelal 60-plussers met
volwassen kinderen. De cybercriminelen doen zich voor als het kind van het beoogde
slachtoffer en proberen zo veel geld af te troggelen. De slachtoffers zijn fikse
bedragen kwijt, van honderden tot duizenden euro’s per persoon.
Werkwijze:
De werkwijze die we nu zien is steeds dezelfde. Het slachtoffer krijgt een
WhatsAppje van een onbekend telefoonnummer. De afzender is zogenaamd de zoon
of dochter. Het kind heeft zijn telefoon in het water laten vallen of een nieuw
abonnement en daarom een nieuw telefoonnummer. Het kind is in werkelijkheid een
cybercrimineel.
De crimineel vraagt in een WhatsAppje om een flink geldbedrag, bijvoorbeeld omdat
er een rekening moet worden betaald en het kind zogenaamd problemen heeft met
internetbankieren. Daarom moet het geld dus ook naar een ander rekeningnummer
worden overgemaakt.
Als het slachtoffer argwaan krijgt, appt de crimineel iets over het échte leven van het
kind. Bijvoorbeeld: “Ik bel je straks even, ik moet nu Kees ophalen van het
kinderdagverblijf.” Omdat deze informatie echt past bij het kind, lijkt het allemaal te
kloppen.
Opvallend is dat de cybercriminelen hun best doen om over te komen als de echte
kennis die geld vraagt van het slachtoffer. De crimineel gebruikt hier bijvoorbeeld
informatie voor van social media.
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Wat kunt u doen
Als een bekende u geld vraagt via WhatsApp, check dan altijd of u echt met deze
persoon te maken heeft. Bel de persoon op.
Wordt er een nieuw telefoonnummer gebruikt? Bel dan óók het oude nummer.
Maak geen geld over voordat u echt met de bekende heeft gesproken en zeker weet
dat het een echt verzoek is.
Klik ook niet op betaallinkjes. En deel nooit uw persoonlijke gegevens, pincode of
WhatsApp code. Bedrijven en banken vragen nooit naar uw codes en wachtwoorden.
Extra: beveilig uw WhatsApp-account met deze 5 simpele stappen:
1. Open WhatsApp
2. Klik op instellingen
3. Klik op account
4. Klik op verificatie in 2 stappen
5. Klik op instellen
Klaar! Uiteraard geldt ook nu nog steeds: klik nooit op rare linkjes, geef geen
persoonsgegevens aan anderen en als iemand geld vraagt via WhatsApp bel dan
altijd even met deze persoon om het te checken!
Tip: als dit u overkomt altijd 1:1 mondeling contact zoeken met de betreffende
persoon en e.e.a. eerst verifiëren.
Politie doet onderzoek
De politie heeft de aangiftes in onderzoek. “Veel ouderen zitten door de coronacrisis
thuis en hebben minder live contact met anderen, dus ook hun kinderen zien ze
minder. Criminelen maken op allerlei manieren handig gebruik van de coronacrisis”,
legt Jeroen Niessen, hoofd van het cybercrimeteam Midden-Nederland, uit. “Mensen
zijn kwetsbaarder dan anders en trappen sneller in trucs van criminelen.”
Sinds 6 maart 2020 tot nu hebben 74 mensen aangifte gedaan van WhatsAppfraude.
Dit is ruim 5 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
Komende activiteiten
24 mei
: Passiespelen Tegelen. Gaat niet door, verschoven naar 2021.
8 t/m 12 juni : 5-Daagse reis: maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni naar Lochem.
Gaat niet door.
5 september : Activiteitenmarkt op ’t Rond
11 september: Dagtocht 2: naar Hattem en Giethoorn
28 september: Dagtocht 3: naar Vander Klooster Mode
26 oktober : Uitgestelde 1e Alg. Ledenvergadering in De Opstandingskerk
14 december : Decemberbijeenkomst in De Engel
Heeft u zich aangemeld voor de Passiespelen en/of de 5-daagse reis dan wordt er
persoonlijk contact met u opgenomen als duidelijk is welke afspraken er gemaakt
zijn.
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden van de KBO en PCOB.
Wilt u op de hoogte blijven van het landelijk KBO-PCOB nieuws dan kunt u zich
aanmelden, ga naar https://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/ of lees dagelijks het
laatste nieuws op https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/.
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