
“Vossepraet” oktober 2020
De maandelijkse 

nieuwsbrief
van de

 Van de voorzitter - Senioren en veiligheid – Babbeltrucs
Babbeltrucs

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij je aan, spreken je op straat aan of bellen 
je op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek voor hun kind. 
Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen beroofd. Ook 
proberen oplichters mensen aan de deur te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken en je 
vervolgens van je pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van je rekening.

Waar moet je op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op 

een kier te kunnen zetten
• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als je binnen iets gaat halen
• Pin nooit zomaar aan de deur als je niet zelf iets hebt besteld waarvan je weet dat je het moet afrekenen;
• Geef je pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand je op die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. 
• Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk mee-

kijken met je pincode.

Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen oplichters mensen, bijvoorbeeld om een bezoek aan te kondigen. Of ze doen zich voor 
als de bank (met telefoonnummer van de bank) en proberen je te overtuigen om overboekingen te maken (spoofing) , 
in te loggen of je gegevens, pincodes of beveiligingscodes te geven. Soms wordt zelfs gevraagd om direct toegang te 
geven tot je computer. Banken vragen dit soort zaken nooit!! Voor meer tips zie ook de Nieuwsflits 2020-05

Waar moet je op letten?
• Vertrouw je het niet helemaal? Bel de organisatie die het betreft zelf om het te controleren. Zoek zelf het telefoon-

nummer op.
• Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om je gegevens, pin- of beveiligingscode of om overboekingen te 

doen. 
• Ook vragen banken je niet om directe toegang tot je computer te krijgen.

Ben je toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie via 0900-8844;
• Meld het direct bij je bank en laat je pas blokkeren;
• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.

Groet, Jos
              1

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 088 2323300 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

  2-13-31-33-48
                       Er zijn weer enkele cijferloten beschikbaar

 Koffie-/borrelmiddag (14 oktober)

Op woensdagmiddag 14 oktober organiseren we een koffie-/borrelmiddag met het rad van avon-
tuur (leuke prijsjes). Dit vindt plaats in de Vossenkuil om 14.00 uur. Entree: € 6,- (graag gepast) 
incl. 2x koffie/thee met bolus 2x drankje. Bolus gesponsord door de SPAR.

Gezien de corona regels zitten we op 1,5m afstand. Voor de goede orde moet u zich aanmelden.
Dit kan met het strookje hieronder. Inleveren bij Leo Hartman 0166 672937 voor 8 oktober.
Mag ook via: seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

 Zorgloket (13 oktober)

Elke 2e dinsdagmorgen van de maand is het Zorgloket van 10.00 tot 12.00 uur in de Vossenkuil 
voor u geopend. De medewerkers van Vosmeer Zorgt zitten voor u klaar om eventuele vragen en 
problemen voor u op te lossen. Maak er gebruik van indien nodig.

Rabobank club support (5 oktober)

Vanaf 5 oktober tot 25 oktober kunt u weer stemmen bij de RABO Club Support aktie .                                                                                                
Het liefst op onze vereniging. Dit voor activiteiten volgend jaar wanneer we 70 jaar bestaan. Alvast 
bedankt. U moet wel lid zijn van de RABObank om te kunnen stemmen. Dit lidmaatschap is gratis.                                                                                                

 Uitslag puzzel nieuwsbrief september 2020

De oplossing van september: Bloemenpracht
Aantal deelname deze maand 82 leden. (bedankt voor de deelname).

De winnaars van de 4 gevulde boodschappentassen zijn:
1e. mevrouw Boogaart
2e. de heer Wil Bosters
3e. mevrouw Van Driel
4e. mevrouw Jannie v.d. Jagt

Ook werden 6 dozen bonbons verloot onder de goede oplossingen. De resterende deelnemers ontvingen een troost-
prijs. Voor de maand oktober geen puzzel, omdat we 14 oktober een koffie-/borrelmiddag met rad organiseren. Als 
deze niet doorgaat vanwege coronaregels, volgt er weer een puzzel.

....................................................................................................................................
Deelname koffie-/borrelmiddag                              Inleveren vóór 8 oktober a.s.

Naam:.............................................................................................Aantal personen: .........................

Inleveren bij Leo Hartman 0166 672937 of via seniorenvosmeer@zeelandnet.nl         
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