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AXEL 

Jubilarissen juni 2021 
  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

12-06 Echtpaar de Witte-van Hecke Axel 55 jarig huwelijk 

14-06 Mw. P. Kaijser Terneuzen 75 jaar 

    Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.  

  

 

Zie de nieuwe mail adressen van de bestuursleden.   Dagelijks bestuur:  
Wnd. voorzitter KBO-PCOB Axel; webmaster: 
Gerard Verduijn, tel. 0115-565771; email: wndvoorzitter@kbo-pcob-axel.nl  

Nieuwe website KBO-PCOB Axel: https://www.kbo-pcob-axel.nl/ ; gaandeweg meer up date 

maken; suggesties, vragen: neem contact met webmaster Gerard Verduijn. 

 

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

 

Penningmeester KBO-PCOB Axel: 

Marcel Cerpentier, tel. 0115-851092; email: penningmeester@kbo-pcob-axel.nl  

 

Secretaris KBO-PCOB Axel; notulist; contactpersoon belangenbehartiging leden:  

Maurice Scholter, tel. 06-26749113; email: secretaris@kbo-pcob-axel.nl  

 

Datums van Verjaardagen, Jubileum: kloppen die niet, geef dit dan door aan: 

Maddy Schram-Engels, tel. 06-51053595; email: bestuurslid1@kbo-pcob-axel.nl  

Ook als u leden kent, die langdurig ziek zijn: dit doorgeven aan Maddy.     

Jubilarissen persoonlijk willen 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).  

 

Een aandachtspunt van aan-z in onze nieuwsbrief: 

de koffie-crea-clubs en ontmoetingspunten van aan-z. Alle data / tijden staan vermeld op 

onze websitepagina: https://www.aan-z.eu/agenda   

Nu we veel tijd in huis doorbrengen en weinig onder de mensen komen, kan het mensen 

goed doen om af en toe een praatje te maken. Zeker als men weinig contacten heeft en zich 

alleen voelt. De koffie-crea-club en ontmoetingspunten bieden –juist in deze coronatijd- een 

manier om met anderen in contact te komen. In verband met de geldende 

coronamaatregelen vragen we mensen om op voorhand in te schrijven. Ook dat kan via onze 

website of telefonisch: 0115 563015. Wekelijks, verschillende locaties: in Axel, Sas van 

Gent, Sluiskil  en Terneuzen.  Met vriendelijke groet, aan-z. 
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VOORWOORD   

Beste leden  van KBO-PCOB 

afdeling Axel, 

 

Mede dank zij het intensiever vaccineren zien we eindelijk 

een neerwaartse trend van de corona besmettingen en dat heeft dan gelukkig ook positieve 

gevolgen voor de ziekenhuis- en ic opnames. 

Daarom hebben M. Rutte en H. de Jonge tijdens de persconferentie van 11 mei jl. de 

volgende versoepelingen aangekondigd die 19 mei  jl. zijn ingegaan.  

-Het generieke ‘ga-niet-op reis-gebod’ is per zaterdag 15 mei vervallen. Landen hebben 

een kleurcode -groen, geel, oranje- gekregen om duidelijk te maken of reizen mogelijk zijn.  

-Terrassen open van 6 uur ‘s ochtends vroeg tot 20.00 uur ‘s avonds, ook de terrassen van 

sportkantines. 

-Buitensporten in teamverband weer mogelijk, geen publiek welkom. 

-Binnensportlocaties (zalen, sportscholen, zwembaden) weer open,  maar alleen met 

reserveringen. 

-Openluchtmusea, theaters in buitenlucht, beeldentuinen en openluchtmonumenten weer 

open. 

-Accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (binnen en buiten) heropenen. 

-Attractieparken, natuurparken, speeltuinen en dierentuinen weer open. 

-Alle contactberoepen weer aan het werk. 

 

Dit betekent dat we weer een beetje verder zijn aangekomen bij het oude normaal. Laten we 

hopen dat de neerwaartse trend qua besmettingen, ziekenhuisopnames / i.c. aantallen 

doorzet, dan kunnen er snel weer activiteiten in het Gregoriuscentrum worden 

georganiseerd. 

 

Mede namens bestuur KBO-PCOB Axel,  

met vriendelijke groeten, 

Gerard Verduijn (wnd. Voorzitter) 

 
 

INFORMATIE VAN DE BANKEN: Fraude voorkomen doen we samen. 

We doen ons best om fraude te voorkomen. Het is belangrijk dat u zelf ook weet wat u wel of 

juist niet moet doen. Weet u welke fraudevormen er bestaan, hoe u deze herkent en hoe u 

oplichting voorkomt? We hebben een aantal zaken op een rijtje gezet. Samen zorgen we dat 

oplichters weinig kans krijgen. 
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Fraude herkennen: oplichters gebruiken verschillende trucs om geld van u te stelen. Vaak 

proberen ze uw vertrouwen te winnen, en u te verleiden om uw persoonlijke gegevens te 

delen. Dit heet social engineering. Bedenk wel dat oplichters altijd weer iets nieuws 

verzinnen. Regel uw bankzaken daarom verstandig en houd u altijd aan de 5 

veiligheidsregels. We vragen u bijvoorbeeld nooit om: *uw beveiligingscodes, *uw pas op te 

sturen, *geld over te boeken, *via een link direct in te loggen in de app of internet bankieren, 

*via een link in een e-mail of sms direct geld over te boeken, *uw pas aan ons mee te geven 

als we bij u langskomen. 

Houdt u zich aan de 5 veiligheidsregels? Dan krijgt u bij phishing meestal uw geld terug. 

Fraude voorkomen. De 5 veiligheidsregels: nogmaals, het is belangrijk, dat u zelf ook 

weet wat u wel of juist niet moet doen. Wat dat is? Zie hieronder: 

*Houd uw beveiligingscodes geheim. 

*Zorg ervoor dat uw (digitale) betaalpas nooit door een ander gebruikt wordt. 

*Beveilig de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken. 

*Controleer regelmatig uw bankrekening. 

*Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op. 

 

Instinkers bij het downloaden van programma’s. 

Oplettendheid bij het downloaden brengt u een heel eind. Wees alert bij het installeren van 

een programma. Wees extra alert, als u handige gratis software wordt aangeboden. Ga niet 

meteen in op proefperiodes om later vast te komen zitten aan een betaalde versie. Heeft de 

software ontwikkelaar een eigen betrouwbare website? Een downloadknop voor het 

programma, geen meerdere downloadknoppen op een pagina.  

Gevolgen van downloaden. Zonder dat u het doorhebt kan er een hoop ongewenste 

software op de computer terechtkomen. Ook als die goed beschermd is met onder andere 

een virusscanner. In de internetbrowser staat b.v. ineens een nieuwe werkbalk (toolbar), de 

standaardzoekmachine of startpagina is gewijzigd, het bureaublad is gevuld met nieuwe 

pictogrammen of u zit vast aan betaalde software. Meestal zijn deze problemen het gevolg 

van het downloaden en installeren van een programma.  

 

Hoortoestellen. 

Gehoorverlies, wie kent dat niet. In iedere familie komt het wel voor dat iemand een 

hoortoestel achter het oor heeft. De meeste mensen, die langdurig blootgesteld waren aan 

lawaai, krijgen te maken met achteruitgang van het gehoor. 

Het klinkt niet verwonderlijk, dat dit vooral ouderen betreft; persoonlijke 

beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming is er niet altijd geweest of als ze er waren 

vaak niet gebruikt. Momenteel zijn er hulpmiddelen om gehoorschade te voorkomen en 

hoortoestellen om toch beter te kunnen horen voor wie schade heeft opgelopen. Vroeger 

groot en erg opzichtelijk; tegenwoordig betere en veel minder zichtbaar. Een zegen voor 

iemand die slecht hoort en daarmee het leven een stuk aangenamer maakt. 

Maar let wel: waarschuwing voor impulsieve aankopen. De hoortoestellenmarkt is een snel 

veranderende, vernieuwende en daardoor dure onberekenbare markt geworden. 

De markt. Een lucratieve markt ontstaan voor aanbieders van hoortoestellen, doordat zoveel 

mensen gehoorschade hebben opgelopen. 

*Er zijn ruim 3700 !! typen verschillende hoortoestellen op de markt, onderverdeeld over 29 

merknamen. Over heel Nederland en ook elders in Europa zijn er 44 ketens of grote 

bedrijven verspreid, die deze verschillende hoortoestellen aan de man of vrouw trachten te 

brengen. De grootste bedrijven hebben ruim meer dan 100 vestigingen en beslaan een groot 

deel van de markt. 
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*De innovatie gaat bijzonder snel. Op de markt steeds geavanceerdere types met 

mogelijkheden die steeds onbegrensder worden. En die worden ook steeds meer verkocht. 

Daar schuilt het grootste gevaar. 

De vergoeding. Sinds 2013 is er een nieuw vergoedingsstelsel van kracht. Bij dit 

vergoedingsstelsel wordt 75% vergoed vanuit de basisverzekering en dien je de overige 25% 

zelf te betalen (wettelijke eigen bijdrage). Ook het eigen risico kan in mindering worden 

gebracht op de vergoeding van de zorgverzekeraar. Eigen risico nog niet op: gaat ook af van 

de vergoeding uit de basisverzekering.  

*Je dient als slechthorende aan bepaalde voorwaarden te voldoen voordat je een 

gehoorapparaat binnen het nieuwe vergoedingsstelsel kan kopen. 

*Een voorwaarde is dat jij een gehoorapparaat koopt, dat de zorgverzekeraar wilt vergoeden. 

*Ingedeeld worden in een bepaalde categorie (gehoortest en vragenlijst); 5 categorieën (1 

t/m 5). Categorie 1 apparaten die een gemakkelijke gehooroplossing bieden. Categorie 2 t/m 

4 een matige tot zware gehooroplossing. Categorie 5 apparaten die een zeer complexe 

gehooroplossing bieden. 

*Gehoorprobleem valt onder categorie 3: dan moeten kiezen voor gehoortoestel binnen 

categorie 3. 75% vergoeding vanuit de basisverzekering, 25% wettelijk eigen bijdrage; er zijn 

ook zorgverzekeraars, die met een aanvullende verzekering vergoeding geven op de 

wettelijk eigen bijdrage (meestal dan zelf indienen, aanvragen vergoeding).   

*Kies je voor een hoortoestel uit een hogere categorie dan is vastgesteld, dan kunnen de 

kosten worden vergoed tot de hoogte van het toestel waarvoor je een indicatie hebt. Verschil 

in kosten voor je eigen rekening. (ook informeren bij je zorgverzekeraar). 

*Eventueel kan de audicien nog wel een zorgaanvraag indienen om duidelijk te maken 

waarom je een gehoortoestel uit een hogere categorie nodig hebt. Onzeker wel of geen 

vergoeding, beperking omdat je vaak een gehoorapparaat uit vastgestelde categorie moet 

kiezen. Meestal zijn toestellen binnen gestelde categorieën goed genoeg.    

*Deels implanteerbare hoortoestellen worden alleen vergoed als onderdeel van medisch 

specialistische zorg. 

De gebruikstermijn. Je krijgt het hoortoestel als eigendom en kan deze minimaal 5 jaar 

gebruiken. Is het hoortoestel binnen 5 jaar aan vervanging toe, dan heb je een aanvraag 

nodig van het audiologisch centrum. 

Vrije markt hoortoestellen. De kwaliteit, technologie, prijzen en maten lopen zeer uiteen. 

Naast meetbare verschillen in prijs en kwaliteit, is er ook verschil in keuzevrijheid. 

*Vrije markt betekent complete keuzevrijheid, maar de mate van vrijheid is niet altijd voor de 

hand liggend, zeker niet in de hoortoestellenbranche. Voor veel mensen met 

gehoorproblemen wordt toch bepaald welk gehoorapparaat zij aanschaffen. De 

hoortoestellen uit de vrije markt, oftewel een particulierenhoortoestel, zijn gehoorapparaten 

die niet vergoed worden door de zorgverzekeraars. Het zijn de nieuwe, geavanceerde en 

duurdere hoortoestellen. Vaak hebben deze audiciens geen contract met de 

zorgverzekeraars. 

Wat aan te raden. Koop nooit onmiddellijk een hoortoestel en laat je goed voorlichten, liefst 

door verschillende audiciens.  

*Vraag ook eerst om een offerte. Desnoods overleg met intermediair of zorgverzekeraar over 

de offerte (vergoeding?). Als ze geen offerte willen maken, zit er zeer waarschijnlijk al een 

addertje onder het gras. 

*Trap niet in de verkooppraatjes van audiciens, die zeker weten dat je zorgverzekeraar het 

overgrote deel van de kosten vergoed en zo snel mogelijk het hoortoestel willen verkopen. 

Vergewis je bij de zorgverzekeraar of ook daadwerkelijk datgene wordt vergoed wat de 

audicien aangeeft. Ga nooit over een nacht ijs!! 

Blijf voorzichtig en houd je aan de regels; doe mee met activiteiten. 

Met vriendelijke groet, bestuur KBO-PCOB Axel. 


