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“Hoe meer aandacht voor preventie, hoe 
veiliger onze gemeente wordt,” zegt de 
voorzitter van Buurtpreventie Schipluiden 
Aad van Winden. “Het is heel goed dat 
we in deze donkere dagen samen praten 
over inbraakpreventie en babbeltrucs. 
De meeste mensen weten wel dat het 
veiliger is om lampen te laten branden 
en de deur goed op slot te draaien als 
je je huis verlaat. Maar wij zien op onze 

ronden nog steeds heel veel donkere 
huizen die er zeer verlaten bij staan in de 
avond. Denk erom: dat zien inbrekers ook! 

Babbeltruc
Jammer genoeg worden met name ou-
deren nog te vaak slachtoffer van babbel-
trucs. Als Buurtpreventie juichen wij dus 
de presentatie van 9 en 16 december 
en de daarop volgende veiligheidsmarkt 
van harte toe. Wij willen graag nader 
adviseren: zorg voor een spionnetje in 
de deur zodat je kunt zien wie er op de 
stoep staat als er aangebeld wordt. Heeft 
u een raampje in of naast de voordeur? 
Kijk dan altijd, ook overdag, eerst wie 
er bij u voor de deur staat. Als u de 
persoon niet kent en het niet vertrouwt: 
niet open doen! Zeker in het donker 
niet. Collectanten zijn vaak mensen uit 
het dorp, dat is vertrouwd en ze hebben 
een legitimatie bij zich waar u naar kunt 
vragen. En als u voor uw eigen veilig-
heidsgevoel iets wilt laten aanpassen of 
nieuwe veilige sloten aan wilt laten bren-
gen, doe het dan bij lokale ondernemers. 
Dat is altijd beter dan een, langs de deur 
komend onbekend bedrijf van ver weg 
of zelfs buitenlands. Verder willen wij 
zeker de 65-plussers oproepen om naar 
één van de bijeenkomsten te komen 
op 9 of 16 december. U steekt er altijd 
wat van op. Wij zijn als Buurtpreventie 
Schipluiden aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden en zien u graag komen!

Leo Mastenbroek van Buurtpreventie 
Den Hoorn, is bijzonder blij met het 
hoge aantal aanmeldingen voor de 
 bijeenkomst en de veiligheidsmarkt. 
“Dat bewijst dat dit onderwerp toch 
wel heel erg leeft. Mensen zijn best wel 
ongerust. Zij hopen dan ook dat zij op 
9 of 16 december a.s. kunnen leren 
hoe zij een babbeltruc kunnen herken-
nen en hoe er goed mee om te gaan. 
Ik vind het heel nuttig dat de gemeente 
deze dagen organiseert. En nog beter is 
het, dat de doelgroep, de 65-plussers, 
allemaal persoonlijk zijn aangeschreven. 
Dat levert zeker méér aanmeldingen op 
dan wanneer er een algemeen bericht 
was uitgegaan.”

Voor- èn achterdeur!
Leo vervolgt: “De nadruk ligt nu op 
de voordeur maar eigenlijk vind ik als 
buurtprevent de achterdeur net zo 
belangrijk! We zien op onze rondes 

Juist nu het weer vroeg donker is, 
moeten we extra opletten als er wordt 
aangebeld. Babbeltrucs en inbraken 
liggen op de loer. 
De gemeente Midden-Delfl and 
organiseert met medewerking van 
de drie Buurtpreventieteams en de 
Stichting Welzijn Midden-Delfl and op 
9 en 16 december een presentatie en 
aansluitend een veiligheidsmarkt 
speciaal om 65-plussers voor babbel-
trucs en andere risico’s in de donkere 
dagen te waarschuwen. 

Door Gemma van Winden-Tetteroo

Het lijkt vaak zo onschuldig als er een 
vriendelijk en betrouwbaar uitziende 
meneer of mevrouw voor de deur 
staat. “Ik ben hier nieuw, weet u nog? 
Ik heb u pas nog gezien. Maar nu moet 
ik snel naar het ziekenhuis want mijn 
broer heeft een ongeluk gehad. Ik sta 
zonder benzine, kunt u me even wat 
geld lenen?” Of een andere truc: “U 
weet zeker wel dat er op uw dak een 
paar dakpannen verkeerd liggen? Dat 
kan gevaarlijk zijn. Zal ik ze even voor 
u recht leggen?” Of mensen bellen aan 
en zeggen dat ze van de bank zijn of de 
meterstand willen opnemen. Het zijn 
zomaar wat voorbeelden van situaties 
waarin onbekende mensen proberen uw 
huis binnen te komen. Juist ouderen zijn 
vaak het slachtoffer omdat zij te goed 
van vertrouwen zijn. 

AndersVeilig
“Voor wie doet u de deur open” zo heet 
de bijeenkomst die op 9 en 16 decem-
ber a.s. georganiseerd wordt. Men heeft 
AndersVeilig ingehuurd, een bedrijf dat 
training op maat levert. Centraal staat 
nu het onderwerp babbeltrucs. 
Bert Goselink van AndersVeilig vertelt: 
“Het belangrijkst is de bewustwording. 
Aan de hand van een speciaal gemaakte 
deur, geven wij tips hoe mensen met 
verdachte situaties om moeten gaan. Is 
het een acceptabel tijdstip en verwacht 
u iemand? Kijk dan toch eerst even 
door het raampje maar waarschijnlijk 

kunt u met een gerust hart opendoen. 
Code groen! Is het tijdstip vreemd? 
Doe de achterdeur op slot en benut de 
kierstandhouder, code oranje. Belt er ie-
mand aan op een verdacht tijdstip, heel 
laat terwijl het donker is? Niet open-
doen! Code rood! Voelt u zich onveilig? 
Bel 112!” zo benadrukt Bert Goselink. 
Het wordt op 9 en 16 december vast 
een interessante en heel leerzame 
presentatie! 

Veiligheidsmarkt
Na de presentatie kunt u de veilig-
heidsmarkt bezoeken. Hier zijn diverse 
instanties en organisaties aanwezig die 
u kunnen adviseren over een veilige om-
geving. Ook lokale ondernemers laten u 
zien wat u zelf kunt doen aan uw eigen 
veiligheid. Breng gerust uw mantelzorger 
of een familielid mee want de bijeen-
komst is voor iedereen nuttig. En twee 
horen meer dan één. Als u vervoerspro-
blemen heeft om naar de bijeenkomst 
te komen, probeert de organisatie die 
voor u op te lossen dus geef dat meteen 
maar aan. Zijn er nog vragen, dan kunt 
u bellen met Ritesh Chatterpal van de 
afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving 
op nummer 015- 380 41 88 of mailen 
naar rchatterpal@middendelfl and.nl 

Schamen
Er is een situatie bekend waarbij een 
oudere mevrouw geld afhandig was 
gemaakt. Zij durfde het niet aan haar 
kinderen te vertellen omdat zij zich 
schaamde. “Maar er wordt zo geraf-
fi neerd en overtuigend te werk gegaan! 
Het is best logisch dat je daarin trapt. 
Daar hoeft u zich niet voor te schamen! 
Het kan iederéén overkomen. U kunt 
wèl proberen om herhaling te voorko-
men. Daarom zijn de bijeenkomsten 
en de veiligheidsmarkten die georgani-
seerd worden, heel belangrijk. U krijgt 
meer inzicht hoe die oplichters te werk 
gaan. Wij kennen diverse babbeltruc-
voorbeelden uit ons eigen dorp!” aldus 
een buurtprevent. Juist uw kinderen of 
uw mantelzorgers willen ook graag dat 

Zorg zelf ook
voor veiligheid!

Lokaal is vertrouwd

Voorkomen blijft altijd 
beter dan genezen!

Babbeltrucs en veiligheidsmarkt;
een gewaarschuwd mens…

      

De presentatie  ‘Voor wie doet u de deur open’ wordt gevolgd door de veiligheids-
markt en is speciaal bedoeld voor 65-plussers. 

Let op de locaties en de tijdstippen:   
De Hoornbloem in Den Hoorn  9 december 2017 van 09:30 tot 11:30 uur.
Het Trefpunt in Maasland  9 december 2017 van 14:00 tot 16:00 uur.
De Dorpshoeve in Schipluiden 16 december 2017 van 09:30 tot 11:30 uur 
 en van 14:00 tot 16:00 uur*

Kunt u niet op genoemd tijdstip in uw eigen dorpskern, dan bent u altijd welkom 
tijdens de ‘uitwijkbijeenkomst’ in Schipluiden op zaterdagmiddag 16 december 
om 14.00 uur. Per bijeenkomst kunnen er maximaal 200 mensen deelnemen, dus 
schrijf u snel in. 

Belangrijke telefoonnummers 
Algemeen alarmnummer: 112 
Misdaad anoniem melden: 0800 - 7000 
Geen spoed wel hulp nodig: 0900 - 8844 
Wijkagenten Schipluiden, Den Hoorn en Maasland: 0900 - 8844 

Buurtpreventie uit Schipluiden

Buurtpreventie Den Hoorn. Foto’s GvW
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DE VEILIGE VOORDEUR

Vertrouwd
Gewoon opendoen

Vreemd
Achterdeur op slot
Kierstandhouder

Eventueel opendoen

Verdacht
NIET opendoen 

Informeer bekenden
of bel 112 

Ook Kees van der Vaart, de voorzitter 
van Buurtpreventie Maasland, vindt het 
fi jn dat veel 65-plussers zich hebben 
opgegeven voor de bijeenkomst ‘Voor 
wie doet u de deur open’ en de daarop 
volgende veiligheidsmarkt. “Veel mensen 
zien ons als buurtpreventen lopen en 
dat geeft hun een veilig gevoel. Maar 
die andere uren van de dag of de nacht 
moeten ook veilig zijn. Daarom is het 
goed als iederéén alert is. Wij kunnen 
het niet alleen. Het gaat vooral om de 
bewustwording van de mensen. Kijk wat 
je zelf kunt doen. Het belangrijkst is dat 
mensen zich veilig kunnen voelen in hun 
eigen huis. Een lamp in de tuin of een 
goed slot verhoogt die veiligheid.”

Goede samenwerking
“Er wordt wel vaak geklaagd over de 
gemeente en de politie maar wij ervaren 
een prima samenwerking! Ook al heeft 

de politie het druk, we kunnen er altijd 
terecht met vragen. Het is heel prettig dat 
we als Buurtpreventie een rechtstreeks 
contact met de wachtcommandant heb-
ben tijdens onze rondes door het dorp. 
Zo zijn ze altijd bereikbaar als wij iets 
willen checken of willen melden. Samen 
moeten we Midden-Delfl and veilig ma-
ken en veilig houden!”

Veiligheid 
maak je niet alléén

Buurtpreventie Maasland

Bij twijfel:

BEL 112
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ken en veilig houden!”

Bij twijfel:

BEL 112

Op mijn aanbellen kijkt mevrouw A. uit Schipluiden keurig eerst door het raampje 
wie er op haar stoep staat. De deur wordt van slot gehaald. Ik ga op bezoek bij een 
dame op leeftijd. Zij is één van de deelnemers van de presentatie over babbeltrucs. 
We gaan informeren wat mevrouw A. zelf al doet om risico’s te vermijden. 

Door Gemma van Winden-Tetteroo

“Die presentatie lijkt me wel zinvol. Over 
die veiligheidsmarkt moet ik nog even 
nadenken. In eerste instantie leek het 
mij een beetje commercieel met die 
ondernemers die een kraampje hebben 
op de markt.” Mevrouw A. is ondanks 
haar respectabele leeftijd nog bijzonder 
vitaal. Zij kan duidelijk haar eigen boon-
tjes doppen. “Als er iemand aanbelt, dan 
kijk ik inderdaad standaard eerst door 
het raampje wie het is. Als ik de persoon 
niet ken, doe ik gewoon niet open. En 
verkooppraatjes hoef ik al helemaal niet. 

Natuurlijk vraag ik ook gerust eerst netjes 
wat iemand komt doen. Ik doe echt niet 
voor elk goede doel of elke collectebus 
de deur open. Als me zoiets op straat 
gevraagd wordt zeg ik gewoon “Geen 
interesse” maar als ze hier in het dorp bij 
Albert Heijn staan voor een goed doel, 
dan doe ik natuurlijk zeker mee!”

Goed op orde
Mevrouw A. heeft haar zaakjes goed op 
orde. Extra sloten op de ramen, zeker 
boven het platte dakje. “Misschien ben 
ik wel een beetje op het overdrevene af. 
Zelfs als ik even bij de buren op de koffi e 

ga, doe ik mijn ramen dicht en de deur 
op slot. Maar ik voel me hier wel veilig 
tot nu toe hoewel het ook in ons dorp 
toch erger wordt met inbraken. Bij een 
kennis van mij werd de portemonnee 
uit zijn handen gerukt toen hij iets in de 
collectebus wilde doen. Ze verzinnen 
steeds nieuwe dingen en als je zoiets 
overkomt, heeft dat een enorme impact. 
Aan de andere kant moet je ook niet te 
bang zijn, dan heb je geen leven en kun 
je niks meer.” Fier het hoofd omhoog dus 
als ze alleen buiten loopt. 

Lokaal
Tijdens de veiligheidsmarkt na de pre-
sentatie ‘Voor wie doet u de deur open?’ 
staan er inderdaad instanties (gemeente, 
Buurtpreventies, politie, brandweer, 
Stichting Welzijn Midden-Delfl and, 

Wonen Midden-Delfl and, EHBO, AED en 
Hartveilig Wonen) en een aantal lokale 
ondernemers. Juist voor mensen die 
eigenlijk hun huis wel wat beter zouden 
willen beveiligen maar niet weten waar 
te beginnen, is het nuttig om met ‘eigen 
mensen’ in zee te gaan. Voor goede 
deursloten, een spionnetje, kierstand-
houder of een andere al of niet simpele 
ingreep die hun huis beter bestand 
maakt tegen inbrekers, is het fi jn als dat 
door lokále ondernemers opgelost kan 
worden. Die zijn te vertrouwen, daar 
mag je vanuit gaan! Zij hebben tenslotte 
ook een naam hoog te houden in het 
dorp. “Dat is wel waar,” zegt mevrouw A. 
als ik weer weg ga. “Daar had ik niet aan 
gedacht maar je hebt gelijk. Misschien 
dat ik toch maar ook een kijkje ga ne-
men op de veiligheidsmarkt.” 

regelmatig heel simpele achterdeuren 
die met een eenvoudige schroeven-
draaier zo open te krijgen zijn. U kunt 
daar zelf iets aan doen! Het loont zeker 
de moeite om veilige en goedgekeurde 
sloten te laten aanbrengen. En ondanks 
het streven naar energiebesparing is het 
toch goed om lampen te laten branden 
als u weg gaat. Voorkomen is ècht altijd 
nog beter dan genezen!” Tenslotte heeft 
Leo nog een aantal raadgevingen: “Doe 
bij twijfel de deur nooit open! Ziet u iets 
verdachts: aarzel niet en bel 112! Wij als 
buurtprevent proberen ons dorp zo veilig 
mogelijk te houden. In Den Hoorn zijn 
er ook al 24 Whats-app straat-groepen 
actief, een goede zaak!” Mocht u zelf nog 
een paar uurtjes per maand overheb-
ben, wanneer het u past, dan bent u van 
harte welkom bij de Buurtpreventie! 

u zich veilig voelt. Neem ze mee naar de 
bijeenkomst! Heeft u zich nog niet aan-
gemeld voor 9 of 16 december? Doe het 
dan snel. Het is in uw eigen belang!

Veiligheid maak je met elkaar 
Midden-Delfl and is een veilige en fi jne 
omgeving om in te wonen en dat moet 
zo blijven. Helaas hebben inbrekers onze 
rustige dorpen ook in de gaten. Gelukkig 
kent ieder dorp uit Midden-Delfl and 
een eigen Buurtpreventie. Verder zijn er 
What’s app-groepen per straat of wijk 
opgericht waarbij bewoners elkaar insei-
nen als zij iemand zien of aan de deur 
krijgen, die zij niet vertrouwen. 

“We willen u niet bang maken, maar wel 
alert! Bij twijfel: bel altijd 112. We kun-
nen het niet genoeg herhalen,” zo meldt 
de afdeling Veiligheid van de gemeente. 
Heeft u een vraag over veiligheid of 
een melding over overlast? Dan kunt u 
terecht bij de gemeente via: 015- 380 
4111 of via veiligheid@middendelfl and.
nl Bovendien is er iedere woensdagmid-
dag van 14.00 tot 15.00 uur een veilig-
heidsspreekuur in het gemeentehuis. 
U bent er altijd welkom.   
 
Kom naar de veiligheidsmarkt 
en doe daar uw voordeel mee. 
Een gewaarschuwd mens…


