
 

Beste buurtbewoners,

Koninklijke onderscheiding!

Het heeft de Koning behaagd om dit jaar onze wijkbewoners Peter Dijs en 

Ricus Peetoom te onderscheiden met een koninklijke onderscheiding voor 

hun grote inzet, decennia lang, als bestuursleden van de belangenvereniging 

Weltevreden. 

Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis kunnen op dit moment de 

onderscheidingen niet worden uitgereikt. Burgemeester Potters heeft 

vanochtend Peter en Ricus telefonisch op de hoogte gebracht van het 

koninklijk besluit hen te onderscheiden.

Van harte gefeliciteerd!!! 
En dank voor ál jullie inzet voor de leefbaarheid in onze wijk. 

Koningsdag/Bevrijdingsdag

In de flyer (zie bijlage) hebben wij al opgeroepen om op Bevrijdingsdag je 

tuin/huis te versieren zodat 75 jaar bevrijding, door de Coronamaatregelen, 

niet stilletjes voorbij gaat. 



Inmiddels hebben we ook al wat verhalen ontvangen van jong en oud over 

bevrijdingsdag en vrijheid. Wil je nog bijdragen dan kan dit nog tot 

Koningsdag. Op bevrijdingsdag hangen we dan enkele verhalen op in de wijk 

zodat een ieder deze kan lezen. Alle verhalen gaan we bundelen in een 

speciaal boekje die jullie ontvangen.

Van meerdere buurtbewoners horen wij dat er óók al initiatieven zijn om op 

Koningsdag de voortuin of het huis te versieren én de vlag uit te hangen 

zodat we op gepaste afstand toch een feestelijke sfeer creëren! 

Een heel leuk idee én hoe meer tuinen/huizen versierd zijn hoe

feestelijker het is! 

Op verzoek van Politie Midden-Nederland:

“De politie waarschuwt voor fraude van criminelen via WhatsApp. Krijgt u een appje waarin

een bekende om (veel) geld vraagt? Bel deze persoon dan altijd op om te checken of dit 

verzoek echt is. Is het een nieuw telefoonnummer? Bel dan ook het oude nummer! Klik 

niet op linkjes en deel nooit uw persoonlijke gegevens of pincode. Bent u slachtoffer van 

WhatsApp-fraude bel dan 0900 8844. Of kijk voor meer informatie op www.politie.nl“ 

Oplichting via Whatsapp: trap er niet in! 
Oplichters benaderen mensen op allerlei verschillende manieren: via e-mail, sms, brief, 
telefoon en social media. Ook via Whatsapp worden momenteel valse berichten verstuurd.
Weet hoe je fraude met Whatsapp herkent en hoe je ermee om kunt gaan.
Wat is Whatsappfraude? 
Bij oplichting via Whatsapp doet de oplichter zich voor als een familielid of bekende en 
vraagt je om met spoed geld over te maken. Omdat mensen denken dat deze vraag van 
iemand komt die ze vertrouwen, trappen veel mensen erin. 
Hoe werkt ‘t?
Je krijgt een appje van iemand die zich voordoet als familielid, bijvoorbeeld je zoon of 
dochter. Dit appje komt vaak van een onbekend telefoonnummer. Diegene zegt een nieuw 
telefoonnummer te hebben en begint een gesprek. De oplichter vraagt je na een tijdje om 
geld over te maken.
Persoonlijke informatie
Oplichters gebruiken social media, zoals Facebook en Instagram, om veel over jou en je 
omgeving te weten te komen. Zo komt het gesprek betrouwbaar over. De foto in het 
Whatsapp-profiel klopt vaak ook – deze halen ze ook van social media. 
Geld overmaken



De vraag om geld over te maken, volgt meestal al snel. Dit heeft diegene zogenaamd 
dringend nodig, bijvoorbeeld omdat ie ontslagen is en de huur en boodschappen nu niet 
meer kan betalen. Een andere smoes die vaak gebruikt wordt, is dat de bank-app van 
diegene zogenaamd niet meer werkt. 
Hoe herken je oplichting via Whatsapp?
Wat voor smoes de crimineel ook gebruikt, zo kun je deze manier van oplichten 
herkennen: 

Een familielid of andere bekende heeft plotseling een nieuw nummer. 
Deze bekende vraagt je om, vaak met spoed, geld over te maken. 
Het rekeningnummer dat ze doorgeven, ken je niet. 
De bekende zet je onder druk door over de negatieve gevolgen voor de 
‘bekende’ te vertellen, wanneer het geld niet snel wordt overgemaakt. 
Bijvoorbeeld dat ie dan zijn huis wordt uitgezet. 

Hoe voorkom je dat je wordt opgelicht?
De belangrijkste tip: neem contact op met de bekende of het familielid op het oude, 
vertrouwde telefoonnummer dat je van diegene hebt. Krijg je niet meteen contact via dat
nummer? Wacht dan rustig af en laat degene die jou appt maar wachten. Hoe meer druk 
diegene ondertussen uitoefent om toch snel geld over te maken, hoe groter de kans dat je 
inderdaad met een oplichter te maken hebt.  
 
SMS van de belasting dienst:

Op dit moment worden er veel mensen benadert via de SMS. In het SMS 
bericht wordt aangegeven de er een schuld is bij de belastingdienst en om de
voorkomen dat morgen de deurwaarde op de stoep staat, moet er een 
bepaald bedrag worden overgemaakt. Die kan dan via de meegestuurde link. 
De belastingdienst zal dit soort zaken nooit via een sms regelen. Ook uw 
bank zal dit soort zaken nooit via de telefoon regelen. Dit wordt altijd gedaan 
per brief.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Secretariaat Belangenvereniging "Weltevreden"
Albert Einsteinweg 52 
3731 CV De Bilt


