Zo was Koningsdag in 2019

Op 27 april barst er normaliter een groot feest uit in Nederland: dan
is Koning Willem-Alexander jarig en viert Nederland Koningsdag.
Ook op tv, radio en online is het dan de hele dag feest. Dit jaar is
dat door de coronacrisis natuurlijk heel anders. Hoe ziet
Koningsdag er dit jaar uit?
Woningsdag
Ook de viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander krijgt
door de coronacrisis een heel ander karakter. Geen Koningsspelen,
vrijmarkten en massaal bezochte concerten in de open lucht, geen
Koningsdag maar Woningsdag. De Oranjebond heeft een brainstorm
gehouden onder de leden en daar is een alternatief programma
uitgekomen.

Maandag 27 april begint om 9.45 uur met het luiden van de klokken
door het hele land. Om 10.10 uur begint op televisie een speciaal NOSprogramma met een terugblik op voorgaande Koningsdagen.
Om 12.00 uur luidt de bel voor de digitale kleedjesmarkt, een vrijmarkt
op internet. Kinderen zijn van harte uitgenodigd om een digitale brief
aan de koning te sturen, waarin ze naast een felicitatie ook vertellen wat
de coronacrisis met hen doet. De brieven worden gebundeld en 's
middags aan de koning aangeboden.
Het is de bedoeling dat de dag wordt afgesloten met een thuistoost. Om
16.00 uur heft iedereen het glas op de koning, die 53 jaar wordt. Hij zou
zijn verjaardag eigenlijk in Maastricht vieren, maar blijft nu
noodgedwongen thuis.
De NOS komt op Koningsdag met een uitzending waarin wordt
teruggeblikt op de vorige zes Koningsdagen. Astrid Kersseboom is de
presentator. De uitzending is van 10.10 tot 11.40 uur op NPO 1.
In de avond is er een speciale uitzending waarin de vraag 'Hoe viert
Nederland Koningsdag in corona-tijden?' centraal staat. Winfried
Baijens gaat op een road trip langs elf van de twaalf provincies, om te
eindigen in Maastricht. NOS Koningsdag 2020, gepresenteerd door
Amber Brantsen, is van 19.00 tot 19.50 uur op NPO 1.

WILHELMUS VAN NASSOUWE
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

LET OP, graag dit lezen en met veel anderen delen.
De gemeente Zeist stuurde ons dit toe om u te
waarschuwen.
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.
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!
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.

Ingekomen post van de gemeente Zeist
Beste allemaal,
Graag vraag ik jullie medewerking voor een leuke actie om mantelzorgers en
(eenzame) ouderen een hart onder de riem te steken.
Gisteren ben ik benaderd door de stichting Van Tellingen-Pul en we hebben in
samenwerking met de Bijzondere Taartenfabriek, steunpunt Mantelzorg en
Ontmoetingscentrum Zeist een leuke actie bedacht.
De Bijzondere Taartenfabriek kan tegen kostprijs een doosje met 4 minitaartjes maken
incl. een eetbaar papiertje en een kaart met tekst.
Wij zouden mantelzorgers en (eenzame) ouderen hier graag mee willen verrassen.
Met deze actie slaan we meerdere vliegen in 1 klap. Enerzijds geven we aandacht aan
(eenzame) ouderen. Anderzijds helpen we de Bijzondere Taartenfabriek weer op gang.
Hier werken mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veelal met een GGZachtergrond. Zij leveren normaal gesproken voor 90% aan de horeca, maar nu ligt
alles stil. Stichting Van Telling-Pul neemt het overgrote deel van de kosten voor haar
rekening, dit is bevestigd.
Bij deelname wordt uiteraard de naam van uw organisatie op het kaartje vermeld. Als
het lukt willen we vanaf woensdag de eerste taartjes afleveren.
Ik hoor graag of jullie willen deelnemen (graag een aparte mail sturen naar
mij). Dank alvast!
Met vriendelijke groet,
Marcel van der Vaart
Adviseur Sociaal Domein
Team Samen Leven
Gemeente Zeist

Als bestuur van KBO – PCOB Zeist hebben wij enthousiast op deze vraag
om deel te nemen gereageerd.
Daarnaast hebben wij sponsors gezocht om dit te betalen.
Past Rotary Club Zeist € 100,00.
Pien ( verder blijft zij graag anoniem ) € 100,00
KBO-PCOB Zeist € 100,00
De komende tijd worden de doosjes met de taartjes bij de mensen door
vrijwilligers thuis bezorgd.
Wie weet krijgt één van u ook zo’n eerlijk doosje . Afwachten maar.
Wij hopen dat men er van gaat genieten, maar ook dat de Taartenfabriek een
stimulans hierdoor krijgt.

“Vandaag heb ik mijn dagelijks ‘Uitje’ weer gehad.
Heb de was in de tuin op gehangen.”
Ontvangt u ook via uw app de leukste en grappigste teksten, plaatjes en
video’s? Soms serieus, maar meestal vol humor.
Kan daar erg van genieten.
Het einde van onze ‘thuis’ periode is nog niet inzicht. Premier Rutte heeft
het ons namens het kabinet, die goed naar de deskundige luistert, weer
vertelt.
Het is zoals het is, dus volhouden allemaal.
U begrijpt natuurlijk al , dat al de geplande activiteiten van KBO-PCOB
Zeist niet doorgaan, zeker tot 20 mei.
Wij wensen u zonnige dagen en de rust en de kracht om door deze periode
heen te komen.
Nel, Jan, Hanneke, Ineke en Lia

Kijk ook op onze website http://kbo-pcob-zeist.nl/
Daar staan alle nieuwsbrieven, kunt u nog eens een
terugblik op een activiteit zien, maar ook andere
nuttige informatie lezen.

Aandacht voor elkaar.
We kunnen het niet alleen

