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AXEL voor senioren van vandaag en morgen 
  

Jubilarissen juli en augustus 2021  

Datum Naam lid Plaats Jubileum 

02-07 Hr. W. van Poecke Axel 75 jaar 

03-07 Hr. W. Maas Axel 85 jaar 

04-07 Hr. G. van Boom Hoek 85 jaar 

04-07 Mw. M. Lippens Axel 75 jaar 

20-07 Echtpaar de Munter-Rombaut Axel 60 jarig huwelijk 

06-08 Mw. C. van Geene Terneuzen 75 jaar 

10-08 Hr. L. Bareman Axel 90 jaar 

15-08 Hr. G. de Rijck Axel 85 jaar 

21-08 Mw. T. Veer-van der Pal Axel 75 jaar 

Wij wensen de jubilarissen een fijne dag.  

Oud zijn: midden in het leven staan 

 

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).  

 

Enkele tegelspreuken, wijsheden die zijn overhandigd aan Tweede Kamer leden: 

Geniet nooit met mate     De jongeren van vandaag zijn de ouderen van morgen 

Jong en oud. Samen goud      Niets van wat ik heb gezaaid was zonder oogst 
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IN MEMORIAM 
Lid van onze afdeling, overleden 28-5-2021 

Mw. Henny Andriessen 

We wensen haar zus Janet Andriessen sterkte toe bij de verwerking van het verlies. 

Eveneens overleden op 28-5-2021 de echtgenoot van lid Daisy Beeldens-de Caluwe:  

Ko Beeldens; sterkte toegewenst bij de verwerking van het verlies. 

Het bestuur van KBO-PCOB Axel 

 

Nieuw telefoonnummer KBO-PCOB Axel in het Gregoriuscentrum! 

Tijdens activiteiten van KBO-PCOB Axel en aan-z in het Gregoriuscentrum zijn vrijwilligers 

en bestuursleden van KBO-PCOB Axel telefonisch bereikbaar. 

Het telefoonnummer is nu: 06-82658381  

 

Gebruik elektrische apparaten veilig. 

Wist u dat elektrische apparaten één van de grootste veroorzakers zijn van brand? Brand 

brengt niet alleen materiële schade maar heeft ook een grote emotionele impact. Zorg, dat u 

goed bent verzekerd en neem tips ter harte om de kans op brand te verkleinen. 

*Voorkom overbelasting. 

*Sluit niet teveel apparaten aan op één stekkerdoos. 

*Of gebruik een stekkerdoos met een gelijk wattage als de groep in de meterkast. 

*Maak het filter van de wasdroger na iedere droogbeurt schoon. 

*Laat mobiele apparaten niet ’s nachts op en zeker niet op brandgevoelige plaatsen.  

*Haal de lader uit het stopcontact zodra het apparaat is opgeladen. 

*Zet apparaten volledig uit en niet op stand by. 

*Sluit zware apparaten zoals een wasmachine of wasdroger niet aan op een verlengsnoer, 

maar direct op het stopcontact. 

*Rol een verlengsnoer altijd volledig uit voordat u het gaat gebruiken; bijvoorbeeld dat van 

een haspel of van de stofzuiger. 

*Verlaat de woning niet als er nog apparaten aan staan, zoals de oven, TV, strijkijzer, 

wasdroger of wasmachine. 

*Laat ze ook niet aan staan terwijl u slaapt. 

Met deze tips verkleint u de kans op brand. 

Voorkom brand in de woning door elektrische apparaten. 

 

Krantbericht 25 juni: Politie waarschuwt voor babbeltruc met bankpas. 

De afgelopen twee maanden zijn zeker negen Zeeuwen het slachtoffer geworden van een 

specifieke manier van bankpasfraude. Reden voor de politie om te waarschuwen voor deze 

manier van diefstal. De politie benadrukt dat de bank (bankmedewerkers) nooit om 

pincodes vraagt. Wie een dergelijk verzoek krijgt, wordt geadviseerd direct het contact 

te verbreken. Slachtoffers zijn vaak ouderen. Daarom adviseert de politie ook om oudere 

familieleden en kennissen extra te wijzen op de manieren waarop ‘babbeltrucs’ worden 

uitgevoerd.   

 

 

Als  woorden  belangrijk worden …… 

Misschien  zijn  de  zes  belangrijkste  woorden  in  een  leven 

“Het  spijt  me , je  had  gelijk .“  

Wat  is  het  soms  toch  moeilijk  

Toe  te  geven  dat  je  fout  zat  
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Misschien  zijn  het  er  wel  vijf  

“Dat  heb  je  goed  gedaan .” 

Durven  we  wel  genoeg  tijd  te  maken  

Om  de  anderen  te waarderen , meer  dan  onszelf ? 

 

Of  zijn  het  vier  woorden : 

“Ik  hou  van  jou .” 

Weinig  woorden  die  veel  zeggen  

Die  niet  vaak  genoeg  worden  uitgesproken  

 

Het  kunnen  er  ook  drie  zijn : 

“Wat  vind  jij ?” 

Houden  we  wel  genoeg  rekening  

Met  de  gevoelens  en  gedachten  van  de  anderen ? 

 

Misschien  zijn  de  belangrijkste  woorden : 

“Dank  je .” 

We  gebruiken  ze  dikwijls  maar  het  blijven  al  te  vaak  holle  

frasen  

 

Het  belangrijkste  is  misschien  het  woord : 

“Wij”  

Samen , niet  alleen , de  een  en  de  ander  

Wij……… 

 

Beste mensen, beste leden van KBO-PCOB afdeling Axel, 

Verdergaande versoepelingen vanaf zaterdag 26 juni; Nederland zet grote stap; bijna alles 

kan op 1,5 meter. 

Daarom gaat het bestuur van KBO-PCOB Axel zich buigen over het op redelijke termijn 

doorgaan van onze jaarvergadering, huldiging van de jubilarissen lidmaatschap, een busreis 

(dagreis) organiseren voor de leden, gezellige middag en/of themamiddag bewerkstelligen; 

bingomiddag op titel van KBO-PCOB Axel. 

Bij onze volgende nieuwsbrief en het KBO-PCOB Magazine (beiden september) op 

woensdag 25 augustus willen we ook suggesties, ideeën voor activiteiten aan u vragen 

(ideeën bus).    

Hopelijk kunnen we elkaar dan weer op een normale(re) manier ontmoeten; 

waarschijnlijk weer even wennen.  

 

Met  vriendelijke  groet, 

Het  bestuur  van  KBO-PCOB  afdeling  Axel.  


