
AXEL
Jubilarissen april 2021

 
Datum Naam lid Plaats Jubileum
02-04 Echtpaar van Alem-Cortvriendt Axel 50 jaar huwelijk
04-04 Echtpaar Bleyenbergh-van Reeth Axel 55 jaar huwelijk
04-04 Hr. R. Dobbelaar Terneuzen 75 jaar
07-04 Echtpaar de Koeijer-Dieleman Axel 55 jaar huwelijk
11-04 Mw. E. Cortvriendt-de Vos Axel 95 jaar
14-04 Echtpaar Schram-Engels Axel 55 jaar huwelijk
16-04 Mw. A. Hoogstraate-Oudenaerdt Axel 90 jaar

    Wij wensen de jubilarissen een fijne dag. 
Persoonlijk feliciteren? Zie opmerking bij Maddy Schram. 

Dagelijks bestuur: 
Wnd. voorzitter KBO-PCOB Axel; toekomstig webmaster:
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771; email: gerarddian@zeelandnet.nl 

Vicevoorzitter KBO-PCOB Axel; ledenadministratie; communicatie & ledenwerving:
Josée van der Ploeg-Delissen, tel. 06-23937654; email: kbo.axel@gmail.com 

Penningmeester KBO-PCOB Axel:
Marcel Cerpentier, tel. 0115-851092; email: marcelcerpentier@hotmail.nl 

Secretaris KBO-PCOB Axel; notulist; contactpersoon belangenbehartiging leden: 
Maurice Scholter, tel. 06-26749113; email: mejmscholter@gmail.com 

Datums van Verjaardagen, Jubileum: kloppen die niet, geef dit dan door aan:
Maddy Schram-Engels, tel. 06-51053595; email: maddyschram44@gmail.com 
Ook als u leden kent, die langdurig ziek zijn: dit doorgeven aan Maddy.    
Als u jubilarissen persoonlijk wilt feliciteren: vraag gegevens op bij Maddy Schram. 

U kunt terecht bij elk bestuurslid; info belasting, KBO-PCOB Energie, opgave/afmelden: 
lidmaatschap, overlijden, verhuizing: Josée van der Ploeg-Delissen (contactpersoon alles 
van Gregoriuscentrum). Public relations, zorgverzekering: Maurice Scholter.
Beoogde DB leden: Bep Meeusen-Bolander (06-12460830), Anna Egberts-Herrewijnen 
(0115-432062) en Kees de Koeijer (06-26968500). 
 

Activiteit, attentie KBO-PCOB Axel voor alle leden:
Op Witte Donderdag 1 april (geen aprilgrap) de jaarlijkse paasbrood bezorging bij de

leden van KBO-PCOB afdeling Axel.
De bodes willen u op donderdag 1 april het paasbrood persoonlijk overhandigen. 

Axel tussen 10 uur en 13 uur; Terneuzen e.o. tussen 10 uur en 14.00 uur.  

Wij hopen, dat u thuis bent; zo niet, hangen wij het bij u aan de deur.
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Spoofing (bankhelpdeskfraude) in opkomst.

Bankhelpdeskfraude.
Veel ING-klanten, klanten van Triodos, de Rabobank en ABN AMRO kregen, krijgen 
belletjes, soms sms’jes, e-mails. Fraudeurs deden, doen zich voor als helpdeskmedewerkers
van de bank. Rekeninghouders krijgen het verhaal te horen, dat hun rekening is gehackt. Om
te voorkomen, dat hun geld zou verdwijnen, zou de klant snel geld moeten overmaken naar 
een ‘kluisrekening’ of een ‘veilige rekening’. Dergelijke kluisrekeningen bestaan niet, het 
geld belandt op deze manier bij de fraudeur.
Spoofing-fraudeurs doen zich ook voor als helpdeskmedewerkers van Microsoft. En om het 
extra verwarrend te maken: zowel de fraudehelpdesk als de politie kregen meldingen dat 
hun naam en telefoonnummer wordt misbruikt.
Hoe je spoofing herkent en voorkomt. Omdat je niet meer volledig kunt vertrouwen op het 
telefoonnummer of de naam in beeld, is het goed om extra aandacht te hebben voor de 
geloofwaardigheid van het verhaal. Houd vooral in gedachten: kluisrekeningen bestaan 
niet en een bank zal je nooit vragen geld over te maken.
Goed om te weten ook: fraudeurs wekken vrijwel altijd een gevoel van urgentie op, er dient 
zogenaamd snel gehandeld te worden. Probeer dat gevoel te negeren en neem een moment
de tijd om na te denken en de volgende controle te doen: 
Bij de minste of geringste twijfel zoek je zelf contact met de bank of organisatie uit 
wiens naam de fraudeur zegt te bellen. Zoek het algemene telefoonnummer op, bel en 
vraag of het klopt wat je wordt verteld. Doe niets voordat je iemand op deze manier 
aan de lijn hebt gekregen.
Raadpleeg eventueel nog deze folder van de politie 
https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderwerpteksten/fraude/folde
r-bankhelpdeskfraude-2.pdf over spoofing, of kijk de uitzending van kassa 
https://www.youtube.com/watch?v=IlsXpueY1Lc 
Andere fraudevormen: WhatsApp-fraude, netwebshops en onbekende telefoontjes uit het 
buitenland (wangiri-fraude).  
Meer tips over online veiligheid en privacy: https://www.seniorweb.nl/online-
veiligheid-en-privacy 

Museum Het Warenhuis in Axel.
In deze corona tijd digitaal bezoeken via de website met vele hoofdstukken en allerlei leuke 
filmpjes, waaronder actueel de wisseltentoonstelling ‘Biezonder Hoed’. Het Warenhuis 
verwijst met graagte naar https://www.hetwarenhuis.nl/nl/filmpjes/   

   
Maar bij opening is Gregoriuscentrum gelukkig geopend            Was ik net gestopt
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Patiënten portaal Zorgsaam.
KBO Philippine heeft van Ger Rienties, Zorgsaam instructiefilmpjes bekomen.
Normaliter heeft hij dit via een workshop; nu via internet en goed te volgen.
Gebruik voor de instructiefilmpjes de volgende link: 
https://www.zorgsaam.org/inloggen/inloggen-patientenportaal/instructiefilmpjes 

Terneuzen en welzijnsinstelling aan-z zijn verwikkeld in een durend conflict;
gezamenlijke “bezorgdheidsactie” KBO-PCOB.

De werkgroep KBO-PCOB collectieve belangenbehartiging gemeente Terneuzen is ongerust
over dit voortslepend conflict. Ook vind de werkgroep het jammer, dat de directeur van aan-z
op termijn zijn vertrek heeft aangekondigd. Er is een constructieve manier van samenwerken
ontstaan tussen aan-z en KBO-PCOB met diverse geledingen binnen de organisatie; 
resulterend in een effectieve gemeenschappelijke belangenbehartiging van senioren in onze 
gemeente. Om uiting te geven aan onze bezorgdheid en mogelijke gevolgen voor cliënten 
van aan-z in het algemeen en voor senioren in het bijzonder heeft de KBO-PCOB 
belangenbehartiging een brief naar het College van B & W gestuurd. Zie hier integraal de 
strekking van de brief:
‘Aan: het college van burgemeester en wethouders Terneuzen, maart 2021
Geachte mevrouw, geachte heren,
De seniorenorganisaties van KBO en PCOB (verenigd in KBO-PCOB) in de gemeente Terneuzen 
hebben kennis genomen van de verwikkelingen rondom de directeur van welzijnsorganisatie aan Z.

Hoewel het niet aan ons is om te oordelen over de oorzaken die ten grondslag liggen aan deze 
verwikkelingen, willen wij u echter niet onthouden dat wij ons ernstig zorgen maken over de 
gevolgen van het aangekondigde vertrek van de directeur. Sinds zijn aanstelling door het bestuur van
aan Z hebben wij goede communicatielijnen met deze organisatie, resulterend in een effectieve 
gemeenschappelijke belangenbehartiging van senioren in onze gemeente. De huidige gang van zaken
vervult ons met onzekerheid over de toekomst van deze samenwerking. 

Wij hopen dat alle direct en indirect betrokkenen bij aan Z al het mogelijke zullen doen dat in hun 
vermogen ligt om het doelmatig functioneren van de organisatie, inclusief zorg voor senioren, te 
waarborgen.
Met vriendelijke groet,
Frans Tollenaar, voorzitter werkgroep belangenbehartiging KBO-PCOB Terneuzen’.
Een kopie van deze brief is naar het bestuur van aan-z gezonden.
Met vriendelijke groet, Maurice Scholter, namens werkgroep KBO-PCOB Terneuzen. 

Dankwoord van Josée van der Ploeg (dagelijks bestuurslid, ledenadm., activiteiten).

 
Beste leden, langs deze weg wil ik jullie hartelijk danken voor de bloemen, vele kaartjes en 
telefoontjes, die ik heb mogen ontvangen na mijn heftige operatie op 18 december. 
Dit heeft mij geholpen om de moeilijke eerste drie maanden door te komen. Ik ben er nog 
niet, maar wel steeds meer op pad naar herstel. Nog even en we zien elkaar weer in Axel.
Hierbij alle leden van KBO-PCOB afdeling Axel fijne paasdagen toegewenst en dat alles 
weer gauw normaler, normaal mag worden. Pas goed op elkaar! 
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Met vriendelijke groet en veel liefde, Josée.

PAASWENSEN
 

Onze hartelijke oprecht gemeende Paaswensen
aan alle mensen.

Vergeving van alle fouten schulden van het verleden
een nieuw hoopvol begin startend vanaf heden.

Wij wensen u een schone lei
met geluk en Gods zegen er nog bij.

Een nieuwe lente een nieuw seizoen 
in navolging van de natuur een herboren leven
een superstart en dan opnieuw alles geven.

Zoals de jonge verse blaadjes aan de bomen
zoals de kuikentjes uit de eieren komen.

Zoals de lammetjes huppelen in de wei
iedereen vrolijk gelukkig voldaan en blij.

Met nieuwe hoop en vol vertrouwen
zoals de vogeltjes hun nestje bouwen.

Zalig vrolijk gelukkig Pasen zoals in de oude tijd
Alles nieuw alles vergeven alle zorgen kwijt.
 

Namens het bestuur van KBO-PCOB afdeling Axel, 
Gerard Verduijn.  

  
  


