
 

juni 2016 

18 e Nieuwsbrief   
van de   

Seniorenraad Waal re  

juni  2016  
N IEUWSBRIEF  

V 
rijwilligerswerk?  

Als je tegenwoordig enige functie vervult in (de marge van) het senio-

renbeleid lijkt dat er soms niet meer op. Opgenomen in het adressen-

bestand weten ze je te vinden en stromen de uitnodigingen voor lezingen, 

congressen, symposia, gastcolleges en studiedagen over uiteenlopende en 

soms vermeende en sterk uitvergrote “problematieken” in  het seniorenbe-

leid binnen. Je kunt er jaarrond wel een dagtaak aan hebben als je op al die 

uitnodigingen ingaat. 

En er zijn heel wat organisaties die wel brood zien in de toenemende vergrij-

zing. 

Zelf selecteer ik heel streng en kies doorgaans alleen die bijeenkomsten 

waarvan ik denk dat het onderwerp in het kader van het seniorenbeleid er 

echt toe doet. 

 

Wat mij dan al geruime tijd opvalt is dat die naar mijn mening zinvolle bijeen-

komsten altijd wel een spreker hebben die binnen de context van de dag een 

beetje op de alternatieve tour gaat en die er voor pleit dat ouderen meer voor 

zichzelf moeten opkomen. 

Uitbuiten van de machtsfactor op basis van het getal wordt er dan nog strijd-

lustig aan toegevoegd. 

Zo in de zin van: 

*niet zomaar accepteren dat gekort wordt op pensioenen terwijl denkbaar is 

dat bestuurders en duur betaalde beleggingsexperts er een puinhoop van gemaakt hebben en maken; 

*op basis van gelijkheid en zonder selectiecriteria adequate en volwaardige gezondheidszorg opeisen; 

*recht op participatie afdwingen en daar dan ook zelf daadwerkelijk iets mee doen. 

Etc.etc. 

 

Ook van mij krijgen die sprekers doorgaans de handen wel op elkaar.  

Wel heb ik daarvan al snel nadien spijt als blijkt dat het gaandeweg verwordt tot een reclame voor een 

soort assertiviteitstrainingen.(zelfbewuste, psychische weerbaarheid) 

Mij dunkt zijn we als senioren dat stadium toch al wel een beetje ontgroeid. 

 

Maar toch schuilt er wel een kern van waarheid in de opmerkingen. Voor een groot deel van ons hoeft 

het allemaal niet meer zo nodig en houden we ons vooral bezig alleen met onze directe leefomgeving 

en kinderen en kleinkinderen. 

Dan komt ons leven als senioren toch een beetje in de sfeer terecht van rechtsverwerking: je hebt je 

kans gehad maar hebt die laten lopen. 

Dat is dan heel jammer. 

Onlangs keek ik naar een voetbalwedstrijd op hoog niveau, ik geloof Real Madrid tegen Atletico Madrid. 

Wat mij opviel en wat ik zeer irritant vond is dat spelers onopvallend maar beslist zeer bewust de bal 

over de zijlijn trapten maar vervolgens toch luidruchtig en gebarend de ingooi voor  eigen team claim-

den. Dat gebeurde in die wedstrijd maar ook in andere wedstrijden die ik sedertdien gezien heb her-

haaldelijk en het werd geaccepteerd alsof dat onsportieve spelletje erbij hoorde. 

Ik vind die handelwijze een beetje vergelijkbaar met de spelletjes in den Haag als daar gesproken 

wordt over het brede kader van seniorenbeleid. 

Ach en wee, maar pakken wat je kunt pakken. 

(Vervolg op pagina 2) 
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Als wij dat apathisch over ons heen laten komen is dat meer dan alleen maar jammer! 

 

Maar, nee hoor, ik doe geen oproep de barricaden op te gaan. Ik bepleit dat we gewoon bij de les blij-

ven en onze mening geven als die nodig is. Als die vaak genoeg gehoord wordt moet er wel rekening 

mee gehouden worden en zo niet dan hebben we altijd nog onze democratische rechten. 

 

Heb ik in dit stukje te vaak de indruk gegeven een oproep te willen doen terwijl ik ontkende dat ik dat 

deed dan wil ik toch eindigen met wel een oproep. 

En die ligt in de dag-dagelijkse sfeer: kijk eens wat vaker om u heen in uw buurt of u service kunt verle-

nen aan senioren die daaraan behoefte hebben. Zo in de zin van probleemsignalering, het verzachten 

van eenzaamheid en het bevorderen van participatie. 

Nog te vaak ontgaat ons waar individueel (latent) de echte problemen liggen waar we in het senioren-

beleid terdege rekening mee moeten houden. 

 

Ik wens ons een aangename zomer. 

Ton Friesen, voorzitter. 

(Vervolg van pagina 1) 

 

Met ingang van 1 april heeft Waalre een overeenkomst getekend met Nlvoorelkaar. 

Een projectgroep gaat nu aan de slag met de voorbereidingen zodat de inwoners 

van Waalre na de zomervakantie gebruik kunnen maken van de online marktplaats 

Waalregoedvoormekaar. Eenvoudige hulpvragen en hulpaanbod kunnen  dan  door 

inwoners zelf geplaatst worden op deze ondersteuningswebsite. Inwoners waarvoor 

het niet mogelijk is om online te werken gaan we hierbij (laten) helpen. 

Ingezonden door Gemeente Waalre 

Ingezonden door Gemeente Waalre 

GOED  VOOR  MEKAAR  GAAT  ONLINE  

Doelgroep: Voor (kwetsbare) ouderen, zelfstandig wonend, zonder indicatie.  

Wel zal bij aanmelding een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Meer info bij betreffende organisaties. 

DAGBESTEDING IN WAALRE 
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Het LIAC is een centraal punt voor verschillende vormen van vrijwillige dienstverlening in onze ge-

meente en een onderdeel van GOW Welzijnswerk. Het uitvoerende werk wordt gedaan door ca. 70 vrij-

willigers onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht van GOW. 

De dienstverlening van het LIAC is bedoeld voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een beper-

king en mantelzorgers. 

De taken van het LIAC zijn veelomvattend. De meeste aanvragen hebben betrekking op: 

• Begeleid vervoer naar huisarts, ziekenhuis, therapie e.d.  
Bij begeleid vervoer kan in de meeste gevallen ook een rollator worden meegenomen. Verzoe-

ken voorvervoer moeten -indien mogelijk- minstens drie dagen van tevoren worden aange-

vraagd. De  vrijwilliger van het LIAC-kantoor bespreekt met cliënt of de aanvraag kan worden 

uitgevoerd. Het huidige tarief is € 2,50 voorrijdkosten/ € 0,30 p.km. en ev. Parkeerkosten. 

• Het uitvoeren van kleine klussen in huis.  
Hierbij moet men denken aan klussen als lampen / gordijnen ophangen/ instellen van T.V./ 

computer en nog veel meer. 

De vrijwilliger komt bij cliënt thuis kijken of de klus door hem geklaard kan worden. Lukt dat 

niet dan zal hij zo mogelijk een advies geven . 

De klus mag niet meer dan twee uren in beslag nemen. Het tarief is € 4,- exclusief materiaal-

kosten.    

• Boodschappen met cliënt of alleen door vrijwilliger. 
De boodschappendienst beperkt zich tot de inkoop van levensmiddelen. Het vervoer geschiedt 

i.v.m. verzekering met de auto van vrijwilliger. Ook hier geldt weer graag bijtijds een aanvraag 

indienen.  

Bij deze dienst wordt het tarief van de begeleidvervoersdienst gehanteerd. 

 

Aanvraag 

De aanvraag voor dienstverlening kan telefonisch, met een bezoek aan het LIAC-

kantoor of via e-mail. De vrijwilligers staan u graag persoonlijk te woord en weten 

veelal een oplossing voor uw probleem. 

De aanvrager kan zijn: de cliënt zelf, huisarts, zorgtrajectbeleider, familie of mantel-

zorger e.d.  

Bij de eerste aanvraag wordt in overleg met de cliënt een klantenkaart ingevuld. Te-

vens wordt huisbezoek van vrijwilliger aangeboden om in de thuissituatie te bespre-

ken welke hulp van het LIAC of eventueel andere instanties nodig is.  

 

Het LIAC bemiddelt bij aanvragen voor thuisadministratie, vrijwillige thuiszorg, woonadviezen (b.v. om 

langer thuis te kunnen blijven wonen), maatje b.v. voor bezoek of wandeling, hulp bij tuinklussen. 

Veelal zal dit gebeuren in samenspraak met professionele krachten van het GOW Welzijnswerk. 

Cliënt kan verwezen worden naar instanties als Zonnebloem, Mee of andere vormen van Welzijn, Zorg 

en Wonen. 

Het LIAC houdt van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur kantoor in ’t Hazzo, 

Trolliuslaan 7 in Waalre. Tel. 040-2221194. E-mail: liacwaalre@gowwelzijnswerk.nl  
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GEHOORD  IN  DE  KLANKBORDGROEPEN  
In april jl. zijn weer de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Klankbordgroepen van de Seniorenraad 

gehouden. Belangrijke bijeenkomsten omdat ze basis geven aan de beleidsactiviteiten van de Senio-

renraad. 

Er zijn vier Klankbordgroepen t.w. een uit Waalre, een uit de Voldijn, een uit Aalst centrum en een uit 

Ekenrooi. In totaal bezochten in april 29 personen de bijeenkomsten. Zeven personen hadden te ken-

nen gegeven verhinderd te zijn. 

 

De belangrijkste punten die deze keer aan de orde gesteld werden vanuit de leden, waren: 

 

Openbaar vervoer 
Duidelijk is dat de buslijnen 7 en 17 per 16 december 2016 definitief opgeheven zullen worden 

(mededeling wethouder). De frequentie van de lijnen over de Eindhovenseweg zal opgevoerd worden. 

Er komen twee opstapplaatsen. Het ligt in de bedoeling naar deze plaatsen vanuit de wijken een ver-

voersnetwerk op te zetten. De gemeente onderzoekt dit momenteel. 

Leden van de Klankbordgroepen zijn er niet gerust op dat gekomen wordt tot adequaat openbaar ver-

voer en spreken uit betrokken te willen worden. 

Nogmaals pleidooi om in ieder geval lijn 7 te handhaven en verzoek aan gemeente met Hermes  hier-

over in overleg te gaan. 

 

Gemeenschapshuizen/wijkcentra 
Leden van de Klankbordgroepen herinneren er aan dat de gemeente toegezegd heeft dat na verwe-

zenlijking van het multifunctioneel centrum/gemeentehuis er in de wijken noodzakelijk wijkgebonden 

activiteiten in de wijk gehuisvest zullen blijven. 

Ze willen graag vroegtijdig duidelijkheid. 

 

Werkgroep “goed voor mekaar” 
In de werkgroep zitten ook leden van de Klankbordgroepen. Doel is burenhulp te stimuleren en daar-

voor randvoorwaarden vast te stellen. Sociale cohesie is een voorwaarde.Vraag is: hoe krijgen we 

mensen zo ver dat ze elkaar helpen. Nodig is dat men zich kan inleven in de situatie van een ander. 

Voorgesteld wordt een website te realiseren waar aanbod en vraag gekoppeld kan worden. 

 

Dagopvang ouderen in de pastorie 
De activiteitenbegeleidster is niet meer de hele dag aanwezig. Men vraagt zich af of dit wel kan. Mag 

je de dagbesteding wel alleen aan vrijwilligers overlaten? Er zal contact over opgenomen worden. 

 

Mantelzorgcompliment 
In dank aanvaard, maar….. Mantelzorgers die eerder een compliment ontvingen waren minder enthou-

siast vanwege het grote verschil met voorgaande jaren (o.a. uitbundige verwendag voor mantelzor-

gers) 

Geen recht ! Iedere gemeente gaat daar op haar manier mee om. 

Voor sommige Mantelzorgers die hier niet wonen was het nogal bezwaarlijk je bij het LIAC te moeten 

melden om je compliment op te halen. 

 

Notitie van de heer Hein Koudijs 
De heer Koudijs heeft een uitvoerige notitie gepresenteerd over de participatiemaatschappij. Is door 

hemzelf al met de gemeente besproken. In  de Klankbordgroep verder nog uitgereikt.  

 

(Vervolg op pagina 5) 
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Ouderenbonden en Seniorenraad 
Werd opgemerkt dan bij de bonden toch kennelijk wel erg weinig aandacht is voor de Seniorenraad. In 

hun bladen vindt je er nooit iets over terwijl dat omgekeerd wel het geval is. 

Aangegeven wordt dat het VOOW (voorzitters bonden) en de Seniorenraad om tafel zitten om betere 

afspraken te maken over onderlinge afstemming, belangenbehartiging, beleid, vertegenwoordiging 

etc. 

 

Veiligheid en buurtpreventie 
De buurtWhatsApp breidt zich steeds verder uit. Er is behoefte aan informatie. Verwezen wordt daar-

voor naar de heer R.van de Kerkhof van de gemeente Waalre. Hij houdt zich bezig met veiligheid en 

buurtpreventie en kan ook info geven over Whatsapp. 

 

Verder was aangekondigd dat in de Klankbordgroepen geïnventariseerd zou 

worden of er in Waalre nog onveilige verkeerssituaties voor senioren voorko-

men. 
De inventarisatie gaf de volgende opmerkingen: 

*automobilisten negeren in groten getale de 30 km zones 

*in sommige straten geeft het sluipverkeer daadwerkelijke overlast en schept onveilige situaties. 

*vaak slechte trottoirs of het ontbreken daarvan. Lang niet overal begaanbaar met rollator (met name 

de Raadhuisstraat) 

*fietspad Kerkhoflaan is voor automobilisten komend van Waalre slecht aangegeven waar het de 

Raadhuistraat kruist. Verrassend voor automobilisten. 

 

Patienten/clienten-recht 
Tijdens het tweede gedeelte van de Klankbordgroepbijeenkomsten werd een voorlichting gegeven 

over “patienten/clienten-recht”. De informatie werd verzorgd door de heer Chr.Kinders van de GGD en 

de heer K.Scheffers, apotheker. Een resumé van de presentaties zal op de website van de Senioren-

raad geplaatst worden. 

(Vervolg van pagina 4) 

Koffie Verkeerd start haar 11e seizoen op een bijzondere manier. Speler van het eerste uur én voor-

zitter van Koffie Verkeerd Tom van Santvoort neemt voor het eerst de regie van een stuk op zich. Een 

reeds lang gekoesterde wens. Met een klein groepje spelers en in de gemoedelijke omgeving van 

Zorgkwekerij Pimpernel buigt hij zich over de wereld van dementie. 

Koffie Verkeerd streeft er naar om in haar stukken een thematiek te vinden die (ook) in de huidige tijd 

speelt. In ‘Het gebroken licht van troost’ is die thematiek misschien wel actueler dan ooit. De mantel-

zorg van een dementerende (schoon-)vader en echtgenoot zal voor velen een onderwerp vol herken-

ning zijn. Soms pijnlijke herinneringen, soms prachtige. ‘Het gebroken licht van troost’ is niet alleen 

het verhaal van Maarten, maar van velen van ons. 

vrijdag 24 juni 2016 om 20.15 uur 

zaterdag  25 juni 2016 om 20.15 uur 

zondag  26 juni 2016 om 15.15 uur 

Locatie: Zorgkwekerij de Pimpernel, Achtereindsestraat 1-B in Waalre 

KOFFIE  VERKEERD  

Ingezonden door Gemeente Waalre 
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AGENDA  22 

Wilt u graag de Nieuwsbrief van de Seniorenraad Waalre  per email ontvangen?  
Meld u dan aan via het menu Contact op onze website  seniorenraadwaalre.nl, of bij  

het secretariaat: p/a Klaprooslaan 11, 5582GN WAALRE, Telefoon: 040 22 14 873          
e-mail: secretariaat@seniorenraadwaalre.nl 

Agenda 22 is gebaseerd op de 22 standaardregels van de Verenigde Naties voor gelijke kansen 

voor alle mensen met een handicap. 

Het is een methode voor alle belangenorganisaties op dit gebied om in eigen omgeving gelijke 

rechten te bereiken. De “handicap” wordt daarin niet gezien als een gebrek van een persoon maar 

als een gebrek in de fysieke en maatschappelijke omgeving! 

 

Het zijn vaak besluiten van lokale overheden die het dagelijks leven van mensen met een functie-

beperking beïnvloeden. Zij nemen beslissingen met betrekking tot huisvesting, zorg, veiligheid en 

mobiliteit. Het is daarom belangrijk dat de overheid bij alle besluitvorming rekening houdt met de 

gevolgen ervan voor mensen met een functiebeperking. 

 

Nederland heeft vorige maand het verdrag geratificeerd. Na de nodige nationale regelgeving kan 

met de uitvoering begonnen worden. 

 

Overigens is de problematiek ook hier niet nieuw. Al in 2007,  hetzelfde jaar dat gekomen werd tot 

Agenda 22, is de Seniorenraad samen met andere instellingen gekomen met het rapport “Waalre 

op weg naar………ouderen en gehandicaptenproof” opgesteld door de stuurgroep ouderen/

gehandicaptenproof Waalre. Nadien is dit rapport tweemaal geëvalueerd en heeft dat geleid tot 

een voortgangsrapportage naar de gemeente Waalre. 

 

In 2009 heeft ook de gemeente Waalre een rapport uitgebracht  “Rood, oranje, groen”, rapportage 

gelijke kansen mensen met een beperking. Dat rapport was gebaseerd op een Quick scan Gehan-

dicaptenbeleid. 

Opmerkelijk is dat in dit gemeentelijke rapport met geen woord gerept wordt over het hierboven 

genoemde rapport. 

 

In de onlangs gehouden Klankbordgroepbijeenkomsten van de Seniorenraad heeft de voorzitter 

van het Gehandicaptenplatform assistentie gevraagd om de uitvoering van de nieuwe regelgeving 

te monitoren. 

Het lijkt de Seniorenraad zinvol om die monitoring in te richten met als basis het rapport van 2007 

(eventueel ook het rapport van 2009) en de daaropvolgende evaluaties. 

Via de gemeente Waalre werden wij geattendeerd op de website https://www.alleszelf.nl. 

De website richt zich op ouderen, mantelzorgers en hulpverleners. 

Het gaat over “langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd”. Je kunt via deze websi-

te direct diensten inschakelen maar ook informatie verkrijgen over zeer uiteenlopende zaken die 

voor ouderen van belang kunnen zijn. 

De Seniorenraad heeft nog geen ervaring met de website van dit platform. U kunt op de website tips 

krijgen om op een verantwoorde wijze met de informatie die “Alles zelf.nl” geeft te kunnen omgaan. 

ALLES  ZELF !  

mailto:secretariaat@seniorenraadwaalre.nl
https://www.alleszelf.nl
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TOEGANG  TOT  DE  ZORG  EN  ZORG  
Onder die titel organiseerde de Seniorenraad op donderdag 26 mei j.l. een informatiebijeenkomst over 

het CMD (Centrum voor maatschappelijke deelname), het Plus Team en de clientondersteuning. 

 

Aanvankelijk stroomden senioren alleen ’t Hazzo binnen voor de in de aangrenzende zaal door het 

KBO/de Seniorenvereniging georganiseerde bingo maar uiteindelijk mocht ook de Seniorenraad zich 

verheugen in een redelijk goede opkomst. 

 

Voor de inleiding door wethouder mevrouw H.Balk had de Seniorenraad haar op haar verzoek          12 

beleidsvragen voorgelegd. 

Haar gedreven en inspirerende presentatie waarbij ze de beleidsvragen speels maar gedegen beant-

woordde gaf de bijeenkomst een boeiende start. 

De heldere presentaties van het CMD door mevrouw C.Hameeteman, coördinator CMD en van het Plus 

Team door mevrouw A.van der Velden, manager/coördinator Plus team gaven een duidelijk inzicht in de 

organisatie en werkwijze en het samenspel van beide organisaties. 

Vooral veel aandacht was er voor het nog wat onbekende Plus Team. 

Hoe de clientondersteuning vorm en inhoud wordt gegeven werd mede duidelijk aangegeven. 

 

Dat deze bijeenkomst na eerdere bijeenkomsten over hetzelfde onderwerp echt nog niet teveel van het 

goede was bleek wel uit de 12 schriftelijke vragen die binnenkwamen en de 2 alsnog mondeling gestel-

de vragen. De vragen werden beantwoord door de dames mevr.Balk, mevr. Hameeteman, mevr.van der 

Velden versterkt met de beleidsmedewerker van de gemeente mevr.D.Heijnen. 

 

Een kort verslag van de bijeenkomst, de beantwoording van de 12 beleidsvragen en de antwoorden op 

de schriftelijke en mondeling gestelde vragen zullen gepubliceerd worden op de website van de Senio-

renraad. 

 

Alle aanwezigen: hartelijk bedankt! 

PRACHTig nieuws!! Het gemeenschapshuis De Pracht in Waalre is één van de drie winnaars van de 

Appeltjes van Oranje 2016. Het dak ging er bijna af toen ze werden gebeld door het Oranje Fonds.  De 

uitreiking van de prijs - een geldbedrag van €15.000,- en een bronzen Appeltje van Oranje – is op 26 

mei door Koningin Máxima op Paleis Noordeinde in Den Haag. Een kleine afvaardiging van De Pracht 

is daarbij aanwezig. We zijn heel trots op deze prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle sociale initi-

atieven die verschillende groepen mensen samen brengen. Dit jaar draaide de zoektocht om gemeen-

schappelijke voorzieningen die gerund worden door vrijwilligers. Het is een enorm succes voor ieder-

een die als vrijwilliger, medewerker, gebruiker of bezoeker is betrokken bij De Pracht. 

O P S P O R I N G  V E R Z O C H T  

Gezocht Kandidaten voor het Bestuur van de Seniorenraad Waalre 

Signalement 
* Vermogen tot beleidsmatig denken 

* Enthousiasme om iets te doen voor het welzijn van senioren in Waalre 

Beloning Maatschappelijk engagement / participatie 

Aanmelding 
Bij de secretaris van de Raad, Klaprooslaan 11, 5582GN Waalre. 

Of via de website van de Seniorenraad. 

Ingezonden door Gemeente Waalre 

APPELTJE  VAN  ORANJE  VOOR  DE  PRACHT  
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In 2013 werden in de gemeente Waalre maar liefst 122 woninginbraken gepleegd. Omgerekend is dat 

17 inbraken op de 1.000 woningen, ruim het dubbele van wat in 2013 het landelijke gemiddelde was. 

Alle reden voor de gemeente Waalre om in 2014 een gezamenlijke Aanpak Woninginbraken te star-

ten. Samen met inwoners, politie, woningcorporaties, GOW Welzijnswerk en de Seniorenraad werden 

de afgelopen jaren acties tegen woninginbraken uitgevoerd. Onder ander informatieavonden, brieven 

na een inbraak en veel communicatiemateriaal werd verspreid. Doel van de aanpak was het risicobe-

wustzijn en de sociale cohesie onder inwoners te vergroten en daarmee het aantal woninginbraken te 

doen dalen.  

 

Alertheid van en preventiemaatregelen door bewoners zijn een belangrijke middelen tegen inbraken. 

Vandaar dat volop is ingezet om dat te vergroten. En met succes! In 2014 en 2015 daalde het aantal 

inbraken met ruim 40 % naar 73 inbraken in 2015. Ook daalde het aantal geslaagde inbraken, wat 

erop wijst dat inwoners steeds alerter zijn op verdachte situaties.  

 

Maar iedere inbraak is er nog één te veel! Reden genoeg dat we met zijn allen doorgaan om samen de 

veiligheid in uw buurt te vergroten. We zullen dat doen om het samen Goed voor Mekaar te hebben in 

Waalre. Wat u zelf kunt doen tegen inbraken leest u hieronder. 

Meer informatie of vragen? 

Kijk voor meer tips en acties die u zelf kunt ondernemen om het op het gebied van inbraakpreventie op 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Voor meer informatie over het opstarten van of het aansluiten bij een 

BuurtWhatsApp-groep voor uw straat of buurt, kijk op www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/

buurtwhatsapp-waalre.html. Heeft u hierover nog vragen aan de gemeente Waalre, neem dan contact op 

via veilig@waalre.nl.  

Vijf slimme tips om inbraak in uw woning te voorkomen: 

 

Draai de deur op slot voordat je weggaat. Trekt u de voordeur alleen 

maar dicht, dan kan deze met een creditcard of hard stuk plastic zo open 

gemaakt worden. Ook wel bekend als de flippermethode.  

Zorg dat uw huis een bewoonde indruk maakt. Leg geen dure spullen in 

het zicht. Zorg voor een lichtschakelaar of laat licht branden. Bij langere 

afwezigheid maak afspraken met uw buren.  

Sluit alle ramen als u weggaat. Als een insluiper via een open raam uw woning binnen 

kan komen, heeft hij aan een paar minuten genoeg om uw spullen mee te nemen. Doe 

daarom alle ramen dicht als u weggaat. Ook dak- en wc-raampjes. Zelfs als u maar heel 

even de deur uit bent.  

Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten. Een inbreker hoeft dan alleen 

maar een raampje in te slaan en kan de deur zo van het slot draaien. Of hij boort met 

een handboor een gaatje in het kozijn om bij de sleutel te kunnen. De zogenaamde gaat-

jesboormethode.  

Haal ladders en vuilcontainers zo veel mogelijk weg. Inbrekers proberen vaak via ho-

ger gelegen verdiepingen het huis binnen te komen. Haal daarom alles weg waarlangs 

een inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat niet, zorg dan voor goede beveiliging op alle 

ramen en deuren op hoger gelegen verdiepingen.  

Ingezonden door Gemeente Waalre 
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