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Hoe gewiekst senioren tegenwoordig van hun geld worden beroofd 

 

Binnenkort start een campagne ‘Senioren en veiligheid’, 
waarin je op filmpjes kunt zien hoe slim en gewiekst tegen-
woordig oudere mensen geld afhandig wordt gemaakt door 
criminelen. Er zijn veel meer senioren die dat overkomt, dan 
je denkt. Als iemand het slachtoffer wordt, durft hij of zij er 
vaak niet over te praten vanwege een gevoel van schaamte. 
‘Hoe ben ik toch zo dom kunnen zijn?’  
 
Toch kun je er zelf veel aan doen om de kans te verkleinen dat ze ook jou te pakken nemen. Dat 
wordt getoond op voorlichtingsfilmpjes die binnenkort verschijnen: hoe het gebeurt en hoe je het 
kunt voorkomen. In deze voorlichtingsfilmpjes is Kees Hulst, bekend van de tv-serie over Hendrik 
Groen, steeds de acteur.  
De filmpjes worden landelijk verspreid aan o.a. seniorenverenigingen en ouderenbonden, zoals 
PVGE en KBO, die de filmpjes op hun websites kunnen zetten. In de maand september komt er 
elke week weer een nieuw filmpje beschikbaar over een andere oplichtingspraktijk, waarvan vooral 
ouderen het slachtoffer worden.  
 
 •   Het 1e filmpje gaat over babbeltrucs aan de deur, 

waarmee criminelen proberen binnen te komen of iemand 
willen laten pinnen aan de deur om vervolgens de pinpas 
en andere spullen mee te nemen.  

•    Het 2e filmpje gaat over het meekijken bij het pinnen, 
bijvoorbeeld in de supermarkt of bij de geldautomaat.  

•    In het 3e filmpje wordt ingegaan op hulpvraagfraude, 
waarbij criminelen zich via mails of WhatsApp of sms voordoen als een bekende, bijvoorbeeld je 
dochter (vaak ook met een goede  profielfoto), die zeggen dat ze geld hebben verloren en 
vragen om snel geld over te maken.  

•    Het 4e filmpje geeft voorlichting over phishing, waarbij criminelen proberen met een e-mail, 
tekstbericht of betaalverzoek met een foute link erin gegevens te achterhalen of u over te halen 
om geld over te maken. 

 
Naast de filmpjes zijn er op deze dagen ook nog online presentaties (zogenaamde ‘webinars’) 
waarmee via internet uitgebreid advies en tips worden gegeven over een van bovenstaande 
fenomenen.  
 



De lancering van de filmpjes en de webinars vindt in september plaats, en wel wekelijks op 
dinsdag om 10.30 uur: op 1, 8, 15 en 22 september. Daarna kunt u ze zien op de websites van de 
SeniorenraadBest (www.seniorenraadbest.nl), KBO-Best (www.kbobest.nl) en PVGE-Best 
(www.pvgebest.nl).  U steekt er vast wat van op! 
 
    

Folder ‘Senioren en veiligheid’  
 

 

Naast geld afhandig maken zijn er nog veel andere manieren 
waarop oudere mensen flinke schade kan worden berokkend. Er is 
nu een uitgebreide folder ‘Senioren en veilgheid’ verschenen, 
waarin u alles kunt lezen over inbraakpreventie, voorkomen van 
babbeltrucs, online veiligheid, veilige toegang tot de woning en 
veiligheid op straat.  
Deze folder bestaat uit 16 pagina’s en geeft veel praktische 
informatie waar u zeker wat aan zult hebben. Aan het einde treft u 
een checklist aan, waarmee u de opgedane kennis kunt testen. 
De  folder ‘Senioren en veiligheid’ is speciaal voor senioren gedrukt 
in A4-formaat in een groter lettertype. Hij is binnenkort verkrijgbaar 
bij Bestwijzer in een van de foldermolens. Maar u kunt hem ook 
bekijken op internet en downloaden met de volgende link: 
https://hetccv.nl/webshop/producten/productdetail/folder-senioren-
veiligheid/ 
De  folder ‘Senioren en veiligheid’ is speciaal voor senioren gedrukt 

in A4-formaat in een groter lettertype. Hij is binnenkort verkrijgbaar bij Bestwijzer in een van de 
foldermolens. Maar u kunt hem ook bekijken op internet en downloaden met de volgende link: 
https://hetccv.nl/webshop/producten/productdetail/folder-senioren-veiligheid/ 
 
 

Leerzame activiteiten in Cultuurspoor 

 
Hier een selectie uit de activiteiten die deze en de komende maand in Cultuurspoor plaatsvinden, 
ook interessant voor senioren. Voor alle activiteiten en aanmelden, kijk op 
https://activiteiten.cultuurspoorbest.nl/  
 
Di 8 sept. 19.30 uur: Reanimatie en AED. De Stichting Reanimatie Onderwijs Zuidoost-Brabant 
geeft een cursusavond die bestaat uit twee delen. De eerste helft gaat over reanimatie: hoe te 
handelen bij een hartstilstand via beademen en hartmassage. Het tweede deel gaat over AED (= 
Automatische Externe Defibrillator) waarmee omstanders snel kunnen starten met het toedienen 
van schokken en daardoor de  overlevingskans aanzienlijk kunnen vergroten. De prijs van deze 
avond is € 35,-  
 
Za 12 sept, 11.00-13.00 uur: Open dag. Dit is de jaarlijkse cursusmarkt, 
waarop een groot aantal docenten van cursusen in CultuurSpoor 
aanwezig is – om informatie te geven over de cursussen en workshops. 
Ook folders beschikbaar.  Prijs: gratis  
 
Do 24 sept. 10.00 u:  Introductieles cursus filosofie door Hans 
Matheeuwsen : Na deze introductie volgt bij voldoende interesse een 
cursus Levensfilosofie t/m 5 november, waarbij de deelnemers samen 
bepalen hoe het programma vorm en inhoud gaat krijgen. Eigen 
persoonlijke) ervaringen worden gekoppeld aan de westerse filosofie door de eeuwen heen en die 
van de actualiteit: van Socrates tot Sloterdijk. Kosten voor de hele cursus: € 99,-. 
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Woe 30 sept, 10.15 : Werken met de iPhone en iPad: De eerste ochtend van een cursus t/m 14 
november, waarop u heel wat wijzer wordt over wat je met een iPhone en iPad kunt doen: agenda 
bijhouden, notities maken,  contacten vastleggen, apps uitvoeren, e-mailen, aanmaken van 
postbussen, het maken en bewerken van foto’s, muziek, het lezen of laten voorlezen van boeken, 
de iCloud en Phishing. Zelf uw eigen opgeladen apparaat meebrengen. Prijs: € 20  voor hele 
cursus.   
 

Do 8 okt. 19.30 uur: Workshop gebarentaal:  Tijdens deze workshop laat 
docente Annemarie van Gelder je kennis maken met de Nederlandse 
gebarentaal, waarbij ook flink geoefend wordt. Zoals hoe je iemand begroet 
en hoe je een praatje maakt. Prijs: € 14,-. Wie nog meer wil leren van 
gebarentaal, kan bij voldoende animo meedoen aan een aansluitende 
basiscursus van 12 lessen. 
 

Woe 28 okt, 10.15.  Werken met Android smartphone en tablet. Tijdens deze cursus van 4 
lessen t/m 18 nov. leert u uw Android tablet/smartphone beter kennen en krijgt u tips hoe er handig 
mee om te gaan, bijv. voor internetten, e-mailen, Google account aanmaken, foto’s maken, apps, 
telefoneren, beveiliging en meer.  Zelf uw opgeladen smartphone en/of tablet meebrengen. Prijs: € 
20 voor hele cursus.   


