
De redactie wenst u 
warme, gezellige 

Kerstdagen
& nieuwe kansen 

voor 2021

Fraude en oplichting E-mail uw activiteiten, 
vergaderingen e.d. om deze onder 

de aandacht te brengen naar: 
redactiewelzijnwijzer@gmail.com

Wegwijzers zorg
Zie de SOCIALE KAART
Overzicht van alle organisaties 
die actief zijn op het gebied van 
zorg, welzijn en leefbaarheid in de 
gemeente Eersel (Duizel, Eersel, 
Knegsel, Steensel, Vessem en 
Wintelre).
www.socialekaarteersel.nl

Vrijwilligerswerk
Voor vraag en aanbod van vrijwil-
ligerswerk, individuele hulp en 
maatjes in en om gemeente Eersel. 
www.eerselvoorelkaar.nl
Meer info of persoonlijk advies 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel-
voorelkaar: 0497-531304
info@eerselvoorelkaar.nl

Spoo� ng is de afgelopen we-
ken veel in het nieuws geweest, 
omdat het oplichters is gelukt 
om met het echte telefoonnum-
mer van een bank mensen � ink 
te duperen. Er werd verteld dat 
mensen hun geld moesten over-
boeken naar een veilige reke-
ning, omdat de rekening zou zijn 
gehackt. Een heel geloofwaardig 
verhaal, maar helaas ook doeltref-
fend. Het overgeboekte geld is de 
klant kwijt.

Ik ga met name in op het feno-
meen WhatsApp fraude, omdat 
dit momenteel de meest voorko-
mende vorm van fraude lijkt. 

Wat is WhatsApp fraude?
Criminelen doen zich voor als een 
bekende en sturen u een bericht 
waarin ze om geld vragen. Vaak 
gaat het om iets wat met spoed 
moet worden geregeld. 
Een voorbeeld: Iemand doet zich 
voor als uw zoon en zegt dat hij 
een nieuw telefoonnummer heeft. 
Daarna stuurt “hij” een bericht 

Het lijkt wel alsof criminelen sinds 
het begin van de coronacrisis 
meer tijd en inspiratie hebben ge-
kregen om op verschillende ma-
nieren misbruik te maken van u en 
uw bankrekeningen. Met dit arti-
kel hoop ik u inzicht te geven in 
hun werkwijze en wat u zelf kunt 
doen om geen slachtoffer te wor-
den van hun praktijken. 

Phishing, Spoo� ng, Whatsapp 
fraude...
Zegt het u iets? Het zijn benamin-
gen van verschillende vormen van 
oplichting. 

Met phishing proberen crimine-
len via e-mail achter uw persoon-
lijke gegevens te komen. Dit doen 
ze door u een link te sturen en u 
te verleiden om op die link te klik-
ken. Wanneer u dat doet, opent er 
een website waar u bijvoorbeeld 
inloggegevens voor uw bank of 
creditcard moet ingeven. U raadt 
het al, als u dat doet, hebben de 
criminelen uw gegevens ook in 
uw handen...

dat hij voor school een herinne-
ring heeft gehad voor het beta-
len van schoolgeld en dat hij dat 
vandaag moet regelen. Dan volgt 
een smoes waarom hij dat zelf 
vandaag niet kan, maar meteen 
de geruststelling dat hij later deze 
week het geld terugboekt als zijn 
studie� nanciering bijgeschreven 
is. 
Als de crimineel overtuigd is dat 
u hem gelooft, ontvangt u een 
Tikkie of een betaalverzoek. Dit 
is een rechtstreekse link om via 
internetbankieren het gewenste 
bedrag over te maken. Wanneer 
u op de link klikt, geeft u zelf ak-
koord voor de overboeking. Dit 
staat gelijk aan alle andere een-
malige overboekingen die u ver-
richt, dus dit is ook niet terug te 
halen op het moment dat u erach-
ter komt dat u bent opgelicht. 

Voorkomen van WhatsApp 
fraude
Krijgt u een bericht van een be-
kende over een gewijzigd tele-
foonnummer of een � nancieel 
probleem wat snel opgelost moet 
worden, bel deze persoon dan 
op het oude nummer wat in het 
adresboek van uw telefoon staat. 
Gebruik geen WhatsApp bellen, 
maar bel gewoon via de telefoon. 
In de nieuwste variant van What-
sApp fraude gebruiken criminelen 
namelijk het WhatsApp account 
van uw bekende. Pas als u de 
persoon gesproken heeft en deze 
kan antwoord geven op vragen 
die een ander niet kan weten, 
weet u dat het geen oplichter is. 
Blijf dan nog voorzichtig. Maak 
bijvoorbeeld alleen geld over naar 
het rekeningnummer wat u zelf al 
in uw adresboek in internetban-
kieren heeft staan. 

Toch opgelicht, wat nu?
Bel direct uw bank en doe altijd 
aangifte bij de politie. Uw bank 
zal contact opnemen met de in-
terne Fraude Helpdesk. Zij nemen 
contact op met de bank waar het 
geld heen is geboekt, zodat de 
rekening daar geblokkeerd wordt. 
In enkele gevallen kan (een deel 
van) het geld onderschept wor-
den als de rekeninghouder het 
nog niet heeft opgenomen of 
overgemaakt. 

Tot slot
Er zijn verschillende manieren 
voor oplichters om aan uw geld te 
komen. Blijf alert! 
Een bankmedewerker zal nooit 
contact opnemen om gevoelige 
informatie via telefoon of mail 
door te spreken. Belt er iemand 
met een niet-alledaags verhaal? 
Noteer de naam en bel zelf terug 
naar het nummer van uw eigen 
bank voordat u ook maar iets 
van uw gegevens prijsgeeft. Een 
bankmedewerker kan heel veel 
voor u betekenen, maar zal nooit 
vragen om gegevens betreffende 
pincodes of inlogcodes, dat zijn 
uw persoonlijke gegevens. 
Deel die met niemand! 

Heeft u nog vragen over dit on-
derwerp? Wij staan u graag te 
woord.

Carien, Ruuth, Annemieke, Melinda
Veldsink-Verberkmoes
Zelfstandig adviseur van 
Regiobank te Eersel

We zitten midden in de tweede 
coronagolf. Voor veel mensen we-
derom een zware periode. Extra 
ondersteuning, praktische hulp 
en alternatieve manieren zoe-
ken om in contact te blijven met 
elkaar kunnen helpen om door 
deze periode heen te komen. Ook 
voor mensen die werken in de 
vitale beroepen kan extra prakti-
sche ondersteuning van naasten, 
buurtgenoten of vrijwilligers een 
uitkomst bieden.

Coronahulp via Eerselvoorel-
kaar
Eerselvoorelkaar.nl is al 5 jaar dé 
plek waar vraag en aanbod van 
vrijwilligerswerk in en om ge-
meente Eersel samenkomt. De 
website is een initiatief van ge-
meente Eersel en steunpunt vrij-
willigerswerk en is gratis, eenvou-

dig en veilig in gebruik. Voor deze 
periode is er op de website een 
aparte categorie coronahulp toe-
gevoegd maar je kunt bij je vraag 
- voor jezelf, een ander of je orga-
nisatie - of bij je hulpaanbod ook 
andere categorieën aanvinken. 

Er staan nu al veel vragen open 
op Eerselvoorelkaar.nl en wij ver-
wachten dat de vraag naar onder-
steuning en maatjescontacten de 
komende maanden nog verder 
stijgt. 
Voor alle hulpvragers in onze ge-
meente hopen we natuurlijk op 
een passende match. 
Daarom vragen we, net als in de 
eerste coronaperiode, aan jou als 
inwoner, om je waar mogelijk in te 
schrijven als vrijwilliger op Eersel-
voorelkaar, speci� ek voor corona-
hulp en/of breder. 

Je kunt één op één hulp aanbie-
den zoals klussen, de tuin doen, 
boodschappen halen of (bel)
maatje worden of voor of via een 
(vrijwilligers)organisatie aan de 
slag. Regelmatig of eenmalig ie-
mand helpen. En ook vanuit huis 
kun je iets voor een ander bete-
kenen. 
Heb je vragen over het gebruik 
van Eerselvoorelkaar.nl of wil je 

Coronahulp in gemeente Eersel liever persoonlijk worden onder-
steund bij je vraag of je aanbod? 
Dat kan natuurlijk ook. We helpen 
graag.

Steunpunt vrijwilligerswerk Eer-
selvoorelkaar is tijdelijk als in-
looppunt gesloten, maar wel tele-
fonisch en per e-mail bereikbaar. 
Telefonisch: iedere maandag, 
dinsdag en woensdag tussen 
9.30 en 12.00 uur via telefoon-
nummer 0497- 531304. Via het 
telefonisch informatiepunt (TIP) 
van de gemeente word je doorge-
schakeld naar de coördinator van 
het steunpunt. 
E-mail: steunpuntvrijwilli-
gerswerk@eersel.nl en info@ 
eerselvoorelkaar.nl. Meer infor-
matie over onze bereikbaarheid: 
www.eerselvoorelkaar.nl/contact. 
 
Initiatieven rond coronahulp in 
en om gemeente Eersel
Er ontstaan in deze moeilijke pe-
riode veel mooie initiatieven, die 
we van harte ondersteunen. Zo-
als de facebookpagina Coronas-
teun Reusel, De Mierden, Bladel, 
Eersel en Bergeijk en de speciale 
coronahulppagina op de website 
van onze landelijke partner Nl-
voorelkaar: www.nlvoorelkaar.
nl/coronahulp-in-de-kempen. 
Eerselvoorelkaar is hieraan ge-
koppeld.

In week 46 was de landelijke 
week van de mantelzorger. Ook 
voor de gemeente Eersel hét 
moment om alle mantelzorgers 
extra in het zonnetje te zetten 
met een mantelzorgcompliment. 

Alle mantelzorgers die bij de ge-
meente en het Steunpunt Man-
telzorg van Wél!zijn de Kempen 
bekend zijn, hebben post ont-
vangen met een kleine attentie, 
een bedankkaart met handige 
tips voor mantelzorgonder-steu-
ning en een brief van het college 
van burgemeester en wethou-
ders. 

Heb jij als mantelzorger geen 
post ontvangen? 
Neem dan even contact op 
met Steunpunt Mantelzorg 
van Wél!zijn de Kempen (www. 
welzijndekempen.nl). Dan ont-
vang je alsnog de attentie. Dit 
kan nog tot 15 december.  

Je kunt het Steunpunt telefo-
nisch bereiken op werkdagen via 
telefoonnummer 0497-514746. 
Je kunt ook een e-mail stu-
ren. Het e-mailadres is info@ 
welzijndekempen.nl.

De gemeente Eersel waardeert haar 
mantelzorgers!

En wat zijn er veel mooie kleine en 
grotere initiatieven in de buurten 
opgezet. Whatsappgroepen, bel-
cirkels en beeldbellen met elkaar. 
En mondkapjes maken, ansicht-
kaarten rondbrengen en bloeme-
tjes uitdelen, speciale corona-
nieuwsbrieven en nog veel meer. 
We hopen dat ook de komende 
periode de benodigde ondersteu-
ning aan elkaar geboden wordt. 
Vanuit de vrijwilligersorganisaties 
en door en voor inwoners zelf. 

Het zijn vaak de kleine gebaren 
die het verschil maken.
Waar nodig legt het steunpunt 
contact met de verschillende or-
ganisaties en initiatiefnemers in 
onze gemeente om hulpvragers 
te kunnen helpen. Heb je vragen 
of ken jij een mooi initiatief? Dan 
horen we graag van je. Neem 
hiervoor contact op met Mari-
elle Voermans, coördinator van 
Steunpunt vrijwilligerswerk, ge-
meente Eersel. 


